
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

508. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од З а -
конот за помилување и член 85 од Кривичниот за -
коник, Претседателството на СРМ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободува од извршувањето на казната: 
1. Димче Перо Соколовски, од Тетово. 

II 
Се ослободуваат од понатамошно извршување 

на казната: 
1. Александар Јован Медарски, од е. Чифлик , 
2. Шакири Абдул Селам, од Тетово. 

III 
Се условува извршувањето на казната затвор 

на една година: 
1. Стеван Рампо Чупаркоски, од Прилеп, 
2. Бранко Димитриов Терзиоски, од е. Топол-

чани, 
3. Стево Богоја Дамчевски, од Кичево, 
4. Љубиша Милан Топишовски, од Титов Велес. 

IV 
Се условува извршувањето на казната затвор 

на две години: 
1. Саво Никола Савковић од Титоград, 
2. Гојко Велимир Мирковски, од Прилеп. 

V 
Се намалува казната затвор за една година на: 
1.Крум Александар Милков, од е. Долно Тла-

мино. 
VI 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 22. XI. 1974 година. 

VII 
Оваа одлука се објавува во „Службен весник 

на СРМ". 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

509. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72) и точка 1 од Одлуката за општествена 
контрола на цените на добиточна храна од индус-
триско потекло („Службен лист на СФРЈ" бр. 16/74), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ВО 

ПРОМЕТОТ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА ОД 
ИНДУСТРИСКО ПОТЕКЛО 

1. Со оваа одлука се утврдува начинот за фор-
мирање на цените во прометот на добиточна храна 
од индустриско потекло од увоз и од домашно про-
изводство. 

2. Цените на добиточна храна од индустриско 
потекло од увоз и од домашно производство во 
прометот на големо и на мало се формираат кал -
кулативно. 

Организациите на здружениот труд што се за-
нимаваат со промет на добиточна храна од индус-
триско потекло, можат за покривање на своите 
вкупни трошоци во прометот на тие производи да 
пресметуваат вкупна маржа, и тоа: 

а) за трици и суви резанци од шеќерна репа — 
до 0,08 дин./кг. 

б) за друга добиточна храна од индустриско 
потекло (протеином добиточна храна, концентрат и 
друго) — до 10°/о. 

Маржите од претходниот став на оваа точка се 
однесуваат на производите на добиточна храна од 
домашно производство и на производите на 
добиточна храна и компонентите за таква храна од 
увоз. 

3. Маржите од точката 2 на оваа одлука прет-
ставуваат вкупен износ од кој ги покриваат трошо-
ците во прометот на добиточна храна од индус-
триско потекло, организациите на здружениот труд 
што увезуваат и организациите на здружениот труд 
што вршат промет на големо и на мало на тие 
производи од увоз и од домашно производство. 

Организациите на здружениот труд се должни 
во своите фактури за продажба на овие производи 
посебно да го искажат пресметаниот износ на мар-
жата. 

4. Маржата од точката 2 на оваа одлука се за-
сметува на набавната цена на добиточната храна 
од индустриско потекло. 

Како набавна цена во смисла на оваа одлука се 
подразбира нето фактурната цена, зголемена за за -
висните трошоци. 

Како зависни трошоци се подразбираат трошо-
ците за натовар и растовар, трошоците за тран-
спортот од складот на добавувачот до складот на 
купувачот, трошоците на транспортот од складот на 
купувачот до малопродавниците, ако малопродавни-
ците се оддалечени повеќе од 10 километри од 
складот на купувачот, трошоците на осигурување 
на стоката во транспортот, транспортно^ кало, ра-
сипувањето на стоката и посебните трошоци на па-
кување и транспорт на стока (зимско пакување 
и др.). 

Како зависни трошоци од претходниот став на 
оваа точка, за производите од увоз, можат да се 
пресметуваат само зависните трошоци што наста-
нуваат по испораката франко југословенска гра-
ница. 

5. Не се смета за зголемување на маржата из-
носот на позитивната разлика во цената што ја пре-
сметува организацијата на здружениот труд како 
разлика помеѓу постојната продажна цена на про-
изводите на залихи и продажните цени на про-
изводите од ист вид и квалитет што се подоцна 
купени, ако таа разлика во цената се пресметува 
и внесува на посебна сметка за разграничување 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 27 ноември 1974 
С к о п ј е 

Број 44 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 
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(конто од групата 29) која може да се користи за 
покривање на негативните разлики во цените за 
другите видови производи на залихи. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2466/1 
16 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

510. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ 

ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 

I. За претседател и членови на Републичката 
комисија за стручни звања во областа на културата 
се именуваат: 

а) за претседател: 
— Димче Коцо, редовен професор на Фил оз оф-

скиот факултет во Скопје; 
б) за членови: 
1. д-р Блага Алексова, директор на Археолош-

киот музеј на Македонија; 
2. д-р Галаба Паликрушева, виш научен соработ-

ник во Институтот за национална историја; 
3. Димче Стојанов — Мире, директор на Архи-

вот на Македонија; 
4. д-р Иван Катарџиев, директор на Народната 

и универзитетска библиотека „Климент Охридски" 
— Скопје; 

5. д-р Јонче Чинго, виш кустос во Природно-на-
учниот музеј на Македонија; 

6. д-р Петар Милановиќ — Пепек, научен со-
ветник во Републичкиот завод за заштита на спо-
мениците на културата. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2621/1 
15 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

511. 
Врз основа на член 90 став 3 од Законот за 

внатрешни работи („Службен {весник на СРМ" бр. 
45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни 
работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РАБОТ-

НИК НА ОРГАН ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Посебната легитимација на работник на орган 

за внатрешни работи (легитимација) му се издава 
на работник на орган за внатрешни работи кој не е 
овластено службено лице, а работи во органите 
внатрешни работи на работи чие извршување е 

сврзано со односи к а ј други државни органи, ор-
ганизации на здружениот труд и други организа-
ции, како и со односи сврзани со граѓани. 

Член 2 
Легитимацијата што ја издава Републичкиот 

секретаријат за внатрешни работи на работниците 
на органите за внатрешни работи ја потпишува 
овластен функционер. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата содржи: 
На предната страна насреде — на врвот втис-

нат е грбот на Социјалистичка Република Маке-
донија, а под него се отпечатени натписите: „Со-
цијалистичка Република Македонија" и „Репуб-
лички секретаријат за внатрешни работи", како и 
називот: „ЛЕГИТИМАЦИЈА". На истата страна 
има место за: фотографија во големина 2 ,5x3 см; 
за пишување на името и презимето на работникот 
на кој му се издава легитимацијата; назив на ор-
ганот чиј е работникот и датумот на издавањето; 
ставање на отпечаток на службениот печат и пот-
пис на лицето овластено за издавање на легити-
мацијата. 

На задната страна на легитимацијата е отпеча-
тена ознака на серијата и серискиот број со место 
за запишување на регистарскиот број а за работ-
ниците што треба да носат и оружје отпечатен е и 
текстот: 

„Имателот на оваа легитимација носи оружје". 

Член 4 
Образецот на легитимацијата е во светлозе-

лена боја во големина 9 x 6 см. 

Член 5 
На работник на кој ќе му престане работата во 

орган за внатрешни работи или ќе биде распореден 
на работно место на кое не може да има легити-
мација, органот во кој се наоѓа му ја одзема леги-
тимацијата. Легитимацијата одземена од општин-
скиот орган за внатрешни работи се враќа на Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 6 
Образецот на легитимацијата е отпечатен кон 

ОБОЈ правилник и е негов составен дел. 

Член 7 
Одредбите од чл. 4 и 5, член 6 став 1, 2 и 3, 

член 7, 8 и 10 од Правилникот за легитимациите 
на овластените службени лица во органите за 
внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
39/74) сходно се применуваат и за легитимациите 
од овој правилник. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", 

Број 05-14687/1 
6 ноември 1974 година 

Скопј е 
Републички секретар 
за внатрешни. работи, 

Мирко Буневски, е. р. 
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(грб на СР Македонија) 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Име 

Презиме 

е работник на 

(датум на издавањето) (потпис на овластеното 
лице) 

(МП) 

(задна страна) 

Регистарски 

број (ознака на серијата 
и серискиот број) 

Имателот на оваа легитимација носи 
оружје. 

512. 
Врз основа на член 83 став 2 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатреш-
ни работи, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБУЧУВАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИТЕ ЗА 

МИЛИЦИОНЕРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува времетрае-

њето на приправничкиот стаж за работно место 
милиционер, начинот и програмата за обучување 
на приправниците за милиционери и програмата за 
завршниот испит. 

Член 2 
Приправничкиот стаж за работно место мили-

ционер трае седум месеци, доколку со овој пра-
вилник не е поинаку определено. 

Член 3 
Приправничкиот стаж се спроведува во органот 

за внатрешни работи во кој работникот е примен 
на работа (практично обучување) и во Средното 
училиште за внатрешни работи (теоретско обучу-
вање). 

Практичното обучување трае два и половина 
месеци, а може да се продолжи и до пет месеци 
ако, поради времето на почнувањето на теорет-
ското обучување, приправникот за милиционер не 
може да се испрати на теоретско обучување. 

Теоретското обучување трае четири и половина 
месеци. 

Член 4 
Теоретското обучување започнува по завршу-

вање на практичното обучување. 
Теоретското обучување почнува на 1 февруари 

рх на 1 септември во годината. 
Член 5 

Приправникот за милиционер води дневник за 
работите што ги обавува во времето на практич-
ното обучување. По завршувањето на обучува-
њето дневникот се оверува од старешината на ор-
ганот за внатрешни работи под чиј надзор при-
правникот го спровел обучувањето. 

Член 6 
Приправничкиот стаж се спроведува според 

програмите што се пропишани со овој правилник 
и што се негов составен дел (Прилог 1 и Прилог 2). 

Член 7 
Завршниот испит се полага од материјата што 

со програмата е предвидена за предметите: кри-
вично право со кривична постапка, управно право, 
криминалистика, правила за вршење работите на 
службата за јавна безбедност, стручно физичко 
образование, вооружување и гаѓање. 

Приправникот за милиционер се упатува на 
поправен испит ако при полагањето на завршниот 
испит покаже недоволен успех од најмногу два 
предмети. 

Во случаите од претходниот став приправнич-
киот стаж се продолжува за уште еден месец и се 
спроведува во органот за внатрешни работи во кој 
работникот е примен на работа. 

Во рокот од претходниот став се полагаат ис-
питите за кои не бил покажан доволен успех. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 05-14841/1 
6 ноември 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
Мирко Буневски, е. р. 

ПРИЛОГ 1 

ПРОГРАМА 
за практично обучување на приправниците 

за милиционери 

1. Канцелариско работење 
2. Меѓусебни односи на здружениот труд 

и пензиско, инвалидско и здравствено 
осигурување 

3. Материиално-финансиско работење 
4. Управни работи во органите за вна-

трешни работи 
Организација на службата за јавна 
безбедност и општ и стопански кри-
миналитет 
Делокруг и надлежност на милицијата 
Работа на општински суд и општин-
ски судија за прекршоци 

21 час 

35 часа 
14 часа 

35 часа 
5. 

84 часа 
175 часа 

21 час 

Бројот на часовите од материјата „Делокруг и 
надлежност на милицијата" се зголемува за онолку 
часа за колку повеќе останува приправникот за ми-
лиционер на практично обучување (чл. 3 став 2 од 
овој правилник). 

Обучувањето од точ. 1 до 5 од оваа програма се 
врши и по пат на запознавање со прописите што 
ги регулираат наведените области. 

ПРИЛОГ 2 
ПРОГРАМА 

за теоретско обучување на приправници 
за милиционери 

1. Кривично право со кривична постапка 
2. Управно право 
3. Криминалистика 
4. Правила за вршење работите на служ-

бата за јавна безбедност 
5. Вооружување и гаѓање 
6. Стручно физичко образование 
7. Основи на Службата за државна без-

бедност 
8. Судска медицина 
9. Псих опата логи ј а 

10. Прва помош 
11. Убаво однесување 
12. Основи на науката за општествено-

политички систем и општествено-еко-
номското уредување на СФРЈ 

90 часа 
54 часа 

145 часа 

54 часа 
36 часа 
72 часа 

18 часа 
18 часа 
18 часа 
18 часа 
18 часа 

36 часа 
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513. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 7 од Правил-
никот за стимулирање редовноста на работа и ра-
ботниот стаж, донесен од работничкиот совет на 
Металскиот завод „Тито" во Скопје е а седницата 
одржана на 27 февруари 1973 година, по одржаната 
јавна расправа на 10 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 7 од Правилникот 
за стимулирање редовноста на работа и работниот 
стаж, донесен од работничкиот совет на Метал-
н и о т завод „Тито" во Скопје на седницата одр-
жана на 27 февруари 1973 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Металскиот завод „Тито" во 
Скопје на начин определен во статутот на заводот 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. 92/73 од 9 јули 1974 година по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на. членот 7 од правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што ос-
новано се постави прашањето за неговата соглас-
ност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и 
со ставот 1 на член 53 од републичкиот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен весник на СРМ" бр. 16/74). 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека во членот 7 од 
правилникот е определено стимулативног дел од 
личниот доход за редовност на работа и за ра-
ботен стаж да не му се исплатува на работник 
кој сторил повреда на работната обврска и тоа: п) 
ако на работникот за првпат му е изречена мерка 
за сторена лесна повреда на работната обврска 
стимулативниот дел да го губи и по двата основа 
за време од 3 месеци, а ако таква мерка му е из-
речена по вторпат или повеќе пати стимулативниот 
дел да го губи-за време од 6 месеци; б) ако на 
работникот за првпат му е изречена мерка за сто-
рена тешка или особено тешка повреда на работ-
ната обврска стимулативниот дел да го губи за 
време од 6 месеци, а ако таква мерка му е изре-
чена по вторпат или повеќе пати стимулативниот 
дел да го губи за временски период од 12 месеци. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македони-
ја на секој работник, во согласност со начелото на 
распределба според трудот и со 'порастот на про-
дуктивноста на неговиот и на вкупниот опште-
ствен труд и со начелото на солидарноста на ра-
ботниците во здружениот труд, му припаѓа од до-
ходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал за зголемувањето на доходот на основната 
организација. Според ставот 1 иа член 53 од За-
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
16/74) за сторени повреди на работните обврски 
на работникот можат да му бидат изречени мер-
ките: опомена, јавна опомена, сменување од ра-
ботното место, условно исклучување од основната 
организација до 1 година и исклучување од ос-
новната организација на здружениот труд. 

Со оглед на тоа што основите наведени во чле-
нот 7 од правилникот, од кои зависи исплатува-
њето на стимулативног дел на личниот доход на 
работниците, претставуваат повреди на работните 
обврски за кои на работникот му се изречени и 
соодветни мерки, Судот утврди дека овој член не е 
во согласност со уставното начело за распределба 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија како и со ставот 1 на член 53 од 
републичкиот Закон за меѓусебните односи на ра-

ботниците во здружениот труд. Според мислењето 
на Судот видот на сторените повреди на работните 
обврски односно мерките изречени за повреди на 
тие обврски, не можат да бидат основ и мерило 
за распределба на средствата за лични доходи, 
поради тоа што ваквиот начин на неисплатување 
на дел од личниот доход на работникот всушност 
претставува вид на парично казнување, што му е 
спротивно на републичкиот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд. Притоа 
Судот смета дека одделни повреди на работните об-
врски, како што се, на пример, ненавременото до-
аѓање на работа и предвременото напуштање на 
работата, можат да имаат одраз и врз работниот 
придонес на работникот и да претставуваат еден од 
основите за распределба на средствата за лични до-
ходи, но дека со самоуправниот општ акт треба 
да бидат утврдени такви мерила што го изразу-
ваат фактичкото нивно влијание врз висината на 
личниот доход на работникот. 

На основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 92/73 
10 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

514. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на точките 2, 4, 5, 6 и ставот 2 на точ-
ка 7 од „вонредните одлуки", донесени на ре-
ферендумот одржан на 30 март 1974 година во 
Фабриката за електромотори и електрични апа-
рати во домаќинството „Микрон" во Прилеп, по 
одржаната јавна расправа на 26 септември 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВААТ точките 2, 4, 5, 6 и 
ставот 2 на точка 7 од „вонредните одлуки", доне-
сени на референдумот одржан на 30 март 1974 го-
дина во Фабриката за електромотор^ и електрич-
ни апарати во домаќинството „Микрон" во Прилеп. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Фабриката за електромотори и 
електрични апарати во домаќинството „Микрон" во 
Прилеп на начин предвиден во статутот на ф а -
бриката за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. По повод претставката на група работници од 
Фабриката за електромотори и електрични апарати 
во домаќинството „Микрон" во Прилеп, Уставниот 
суд на Македонија со решението У. бр. 31/74 од 27 
јуни 1974 година поведе постапка за оценување 
законитоста на одредбите од „вонредните одлуки" 
означени во точката 1 на оваа одлука, поради тоа 
што основано се постави прашањето за нивната 
согласност со сојузниот и со републичкиот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд. 

4. На основа на писмените прилози и доказите 
поднесени на јавната расправа Судот утврди дека 
собирот на работниците на Фабриката „Микрон" 
во Прилеп на 29 март 1974 година донел одлука 
за распишување референдум заради изјаснување 
на работниците по предлогот на директорот па 
фабриката за донесување на „вонредни одлуки" со 
траење од една година односно до изготвувањето 
ка завршната сметка за 1974 година. На референ-
думот што бил одржан иа 30 март 1974 година од 
вкупно 358 работници гласале 274, а за предложе-
ните одлуки се изјасниле 196 односно мнозинство-
то од сите вработени во фабриката. 

Разгледувајќи ја точката 2 од „вонредните од-
луки" Судот утврди дека со неа директорот е 
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овластен да врши разместување на лицата на ра-
ководни работни места, како и да врши при-
мање на работници на овие работни места под ус-
лови што тој ќе ги смета како најповолни за ф а -
бриката. Со оглед на тоа што со оваа точка од 
„вонредните одлуки" за прераспоредување на ра-
ботниците на раководни работни места и за при-
мањето на работниците на овие работни места е 
овластен да одлучува индивидуалниот работоводен 
орган-дрфекторот на фабриката, Судот утврди дека 
таа не е во согласност со ставот 1 на член 1 и 
членот 6 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд („Служ-
бен лист еа СФРЈ" бр. 22/73) во кои е определено 
дека за остварувањето на правата и обврските од 
меѓусебните односи во здружениот труд одлучуваат 
непосредно работниците во основната организација 
на здружениот труд, како и органите кои се непо-
средно избрани од работниците во основната орга-
низација на здружениот труд, ако е тоа предви-
дено во самоуправната спогодба за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд. Оваа 
точка од „вонредните одлуки" е во спротивност и 
со ставот 1 на член 12 од овој закон во кој е опре-
делено дека работните места на кои работниците 
имаат посебни овластувања и одговорности (рако-
водни работни места) задолжително се пополнуваат 
по пат на јавен конкурс. 

Во точката 4 од „вонредните одлуки" е опре-
делено дека одбивањето на извршувањето на зада-
чите се смета за повреда на работната обврска и 
дека за таа повреда работниците ќе бидат „нај-
строго казнувани", што значи дека за одбивање 
на извршување задача од страна на работникот се 
предвидува најстрога мерка, без оглед на околнос-
тите под кои повредата е сторена и личниот од-
нос на работникот кон повредата. Оценувајќи ја 
оваа точка од „вонредните одлуки" Судот утврди 
дека таа не е во согласност со ставот 2 на член 
53 од републичкиот Закон за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/74) затоа што според оваа од-
редба од законот при изрекувањето на мерките за 
повреда на работната обврска мора да се земаат 
предвид особено тежината на повредата и нејзи-
ните последици, околностите под кои е сторена по-
вредата, поранешната работа и однесувањето на ра-
ботникот, карактерот и значењето на дејноста и 
други околности. 

Во точката 5 од „вонредните одлуки" е пред-
видено за сторена повреда на работната обврска-
одбивање извршување на задача, покрај изрече-
ната дисциплинска мерка, работникот да го губи 
и делот од личниот доход за „редовност" и „сти-
мулативниот дел за наградување". Според тоа, гу-
бењето на правото на дел од личниот доход не е 
условено со околности што се основа за распре-
делба е а средствата за лични доходи, туку прет-
ставува вид на мерка за повреда на работната об-
врска. Со оглед на тоа што со ставот 1 на член 
53 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд е предвидено за 
сторена повреда на работна обврска на работникот 
да може да му се изрече само една од овие мерки: 
опомена, јавна опомена, сменување од работното ме-
сто, условно исклучување од работната заедница до 
1 година и исклучување од работната заедница, Су-
дот утврди дека точката 5 од вонредните одлуки 
не е во согласност со оваа одредба од законот. 

Најпосле во точката 6 од „вонредните одлуки" 
е предвидено овластување на раководителот да мо-
же да премести работник на друго работно место 
доколку смета дека е тој недоволно ангажиран, без 
оглед дали тоа работно место одговара на неговата 
стручна спрема, а во ставот 2 на точка 7 од овие 
одлуки е предвидено овластување на работничкиот 
совет да распоредува работници на други работни 
места, ако недоволно ја вршат работата на своето 
работно место, без оглед на тоа дали другото работ-
но место одговара на степенот на нивната стручна 

спрема. Со оглед на тоа што според членот 15 од 
републичкиот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд работникот е дол-
жен да работи и на работно место кое не одговара 
на неговата стручна спрема за одредено занимање 
односно насока само во исклучителни случаи и 
околности утврдени во самоуправната спогодба за 
уредување на меѓусебните односи, а особено во слу-
чај на виша сила и други вонредни околности, Су-
дот утврди дека овие одредби од одлуката кои со-
држат можност за преместување работник на по-
ниско работно место поради „недоволна ангажи-
раност" или поради „недоволно вршење на рабо-
тата", не се во согласност со членот 15 од озна-
чениот закон. 

Оценувајќи ги наводите на застапникот на 
Фабриката „Микрон" во Прилеп дека „вонредните 
одлуки" фактично не се применуваат, туку дека 
се применуваат законот и другите самоуправни оп-
шти акти, Судот утврди дека таа околност не е од 
значење за одлучувањето затоа што „вонредните 
одлуки" можат да бидат правен основ за донесу-
вање на незаконити поединечни акти. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 31/74 
26 септември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

До Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Ре-

публика Македонија 
Скопје 

515. 
Републичката изборна комисија за избор на де-

легати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ги прими изборните 
акти од Општинската изборна комисија — Берово 
за избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, истите ги 
разгледа и во смисла на член 47 став 2 од Зако-
нот за избор на делегати во соборите на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија го поднесува 
следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ДЕЛЕГАТСКАТА 
ЕДИНИЦА — БЕРОВО 

I. Повторниот избор на делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија од делегатската единица 
БЕРОВО, согласно Одлуката на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија бр. 03-1660 од 11 јули 1974 го-
дина, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
31/74, се одржа на 29 октомври 1974 година во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на оп-
штината Берово и тоа за кандидатот чија кандида-
тура беше огласена од Општинската изборна ко-
мисија — Берово. 

II. Со сироведувањето на повторниот избор за 
избор на делегат во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, под грижата на Републичката изборна ко-
мисија, раководеше Општинската изборна комисија 
— Берово, именувана од страна на оваа комисија 
со решение бр. 5 од 27. II. 1974 година, објавено во 
„Службен весник да СРМ" бр, 10/74, 
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III. Резултатите од повторниот избор на деле-
гат во Соборот на здружениот труд на Собранието 
на СРМ, ги утврди Општинската изборна комисија 
— Берово на начин утврден со член 44 и 45 од 
Законот за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на СРМ. 

IV. Републичката изборна комисија ги прегле-
да изборните акти што се однесуваат на повтор-
ниот избор на делегатот во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ и не најде неправил-
ности што би имале битно влијание на резулта-
тите од повторниот избор. 

V. Резултатите од повторниот избор на деле-
гатот во Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, по 
области на трудот и делегатски единици се следни: 

1. Од ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ВО ДЕ-
ЛЕГАТСКАТА ЕДИНИЦА — БЕРОВО СЕ ИЗБИ-
РА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ. 

1) Во оваа делегатска единица од 40 делегати 
во Соборот иа здружениот труд на Собранието на 
општината Берово гласале 31 делегати, од кои за 
кандидатот Глигор Мановски 30. Неважечко гла-
сачко ливче има 1. 

За делегат е избран ГЛИГОР МАНОВСКИ, на 
работа при ф-ката „Малешевка" — Берово. 

VI. На избраниот делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Општинската изборна коми-
сија — Берово, во смисла на член 46 од Законот оа 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
СРМ, му издаде уверение дека е избран за делегат. 

VII. Во прилог кон овој извештај Ви се доста-
вуваат изборните акти што се однесуваат на пов-
торниот избор на делегатот во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија од делегатската единица — 
БЕРОВО. 

Бр. 177 
4 ноември 1974 година 

< Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алековски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

Членови: 
1. Владо Црвенковски, е. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. М-р Славко Телевски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА 

280. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Слз^ж-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 
14 од Самоуправната спогодба за основање на са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струга, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување — Струга, на заедничката седница на сите со-
бори на делегатите, одржана на 19. април 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ — СТРУГА 

I 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот, 

се утврдуваат органот на управувањето, неговите 
извршни органи и постојаните органи и тела, како 
и другите органи на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување во Струга (во натамош-
ниот текст: Заедница). 

II 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, самоуправната спогодба за основа-
ње на Заедницата и другите самоуправни општи 
акти на Заедницата му се ставени во надлеж-
ност. 

Собранието на Заедницата има Извршен од-
бор. 

Извршниот одбор е извршен орган на Собра-
нието на Заедницата. 

Извршниот одбор се состои од 7 члена из-
брани од редот на делегатите на соборите на деле-
гатите на Собранието на Заедницата и тоа: 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на 
делегатите на работниците — корисници на услу-
гите; 

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на 
услугите; 

— 2 члена од редот на делегатите на соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите. 

Извршниот одбор од редот на своите членови 
избира претседател и негов заменик. 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

Изборот на членовите на Извршниот одбор се 
врши на првата седница на која се конституира 
Собранието на Заедницата. 

III 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на 

самоуправните општи и други акти од надлеж-
ност на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиски планови, 
завршни сметки на Заедницата, на самоуправните 
општи и други акти што ги донесува Собранието 
на Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други 
материјали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здравстве-
ната заштита и другите права од здравственото оси-
гурување и предлага преземање на соодветни 
мерки; 

— ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствената заштита и презе-
ма односно предлага соодветни мерки; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од Собранието на Заедницата. 
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IV 
Постојани тела на Собранието на Заедница-

та се: 
1. Комисија за жалби; 
2. Комисија за избор и именување. 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 2 члена избрани за време од 4 години, на прва-
та седница на која се конституира Собранието на 
Заедницата. 

Комисијата за избор и именување има прет-
седател и 2 члена избрани на време од 4 години 
на првата седница на која се конституира Собра-
нието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може, по потреба, 
да формира и други постојани и повремени тела за 
разгледување, односно проучување на одделни пра-
шања. 

V 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

по жалбите на осигурените лица изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапката 
за остварување на правата од здравствената за-
штита и другите права од здравственото осигуру-
вање. 

VI 
Комисијата за избор и именување ја спрове-

дува постапката за избор, именување и разрешу-
вање на секретарот на Заедницата и работниците 
на раководни работни места во Стручната служба 
на Заедницата, ги претресува сите прашања во 
врска со изборите, именувањата и разрешувањата 
од надлежноста на Собранието и му поднесува на 
Собранието предлози за избор, именување и разре-
шување. 

VII 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и разре-

шува Собранието на Заедницата на заедничка сед-
ница на сите собори на делегатите. 

За секретар на Заедницата може да биде име-
нувано лице кое ги исполнува еден од следните ус-
лови: правни факултет со 5 години раководна 
практика, виша управна или Ј-степен правен ф а -
култет со 8 години раководна практика, економски 
факултет со 5 години раководна практика, виша 
економска школа или 1-степен економски факултет 
со 8 години раководеа практика, виша социјална 
школа од правна и економска насока со 8 години 
раководна практика. 

Секретарот на Заедницата и Стручната служ-
ба да поседува морални и политички квалитети. 

VIII 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

следните работи: 
— се грижи за правилно и навремено спрове-

дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните - органи на Заедницата; 

— ја застапува Заедницата во правните одно-
си со другите органи и организации; 

— ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со организациите на здружениот труд од 
здравството за укажување здравствена заштита на 
осигурените лица; 

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите на Собранието и претсе-
дателот на Извршниот одбор во подготовките на 
седниците на Собранието на Заедницата, на собори-
те на Собранието и на Извршниот одбор; 

— се грижи за извршување на задачите од 
областа на народната одбрана; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за 
извршување на финансискиот план на Заедницата. 

IX 
Секретарот на Заедницата едновремено рако-

води со работите на Стручната служба на Заед-
ницата и во тоа својство ги врши особено след-
ните работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефикасно 
работење на Стручната служба на Заедницата; 

— се грижи за навремено спроведување на 
одлуките и заклучоците на самоуправните органи 
на работната заедница на Стручната служба на За-
едницата; 

— решава во прв степен за правата и обврски-
те од здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување; 

— врши и други работи кои со самоуправните 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени 
во надлежност. 

Ако секретарот на Заедницата најде дека оп-
шт акт или акт или поединечен акт кој е донесен 
во работната заедница, освен поединечните акти до-
несени во управната постапка и актите за кои во 
одлучувањето е предвидена надлежност на судот, 
е спротивен на закон, односно друг пропис, опште-
ствен договор, самоуправна спогодба или само-
управен општ акт на Заедницата или работната 
заедница, ќе го предупреди органот којшто го до-
нел таквиот акт. Ако и по предупредувањето орга-
нот остане при својата одлука, секретарот е дол-
жен да му предложи на Собранието на Заедни-
цата да го оспори извршувањето на таквиот акт. 

На секретарот на Заедницата во неговата ра-
бота му помагаат определен број помошници — се-
кретари. 

X 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи Заедницата има стручна 
служба, организирана како работна заедница во 
нејзин состав, без својство на правно лице. 

Стручната служба средствата за работењето 
ги води на посебна жиро сметка ка ј банката. 

До донесувањето на општ акт за организација-
та на Стручната служба на Заедницата и општ 
акт за систематизацијата на работните места, 
Стручната служба на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Струга, со денот на 
конституирањето на оваа заедница, се презема со 
постојната организација и систематизација на ра-
ботните места. 

Преземените работници на Стручната служба на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Струга, ќе се распоредат на работа во 
Стручната служба на Заедницата на работните ме-
ста утврдени со постојната организација и система-
тизација на работните места. 

Одлука за распоредување на работниците од 
претходниот став, освен за работниците со посеб-
ни овластувања и одговорности — раководни ра-
ботници, донесува органот на управувањето на ра-
ботната заедница на Стручната служба на Заед-
ницата. 

Директорот на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на работниците ќе се 
именува за секретар на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струга до 
истекот на времето за кое е избран, а работниците 
на раководни работни места во Стручната служ-
ба на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување — Струга ќе се именуваат и распо-
редуваат на истите работни места во Стручната 
служба на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струга до истекот на 
времето за кое се избрани. 
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XI 
Оваа одлука влегува во оила со објавувањето 

во . „Службен весник на СРМ", а ќе се приме-
нува од 1. V. 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

СТРУГА 

Бр. 386 
19 април 1974 година 

Струга 
Претседател, 

Боро Прентоски, е. р. 

281. 
Врз основа на член 24 став 1 точка 14 од Са-

моуправната спогодба за основање на Самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Струга и точка 4 став 1 и 3 
од Одлуката за утврдување органите на управу-
вањето и другите органи на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струга, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
га, на заедничката седница на сите собори на де-
легатите, одржана на 19 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ — СТРУГА 

I 
Во Комисијата за избор и именување на Собра-

нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струга, се избираат: 

— за претседател: Борис Бориловски. 
— за членови: 1. Митре Затуровски, 

2. Круме Пачоски. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 01-2509 

19 април 1974 година 
Струга 

Претседател, 
Боро Прентоски, е. р. 

282. 
Врз основа на член 29 став 1 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струга и член 6 став 1 точка 2 од Деловодникот за 
работа на првата седница на Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струга, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Струга, на својата седница одр-
жана на 19 април 1974 година, донесе -

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРА-
НИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — СТРУГА 

I 
За потпретседател на Собранието на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Струга се избира Гуро Др. Милошев-
ски, делегат од Соборот на делегатите на работ-
ниците од организациите на здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-2509 
19 април 1974 година 

Струга 
Претседател, 

Боро Прениски, е. р. 

283. 
Врз основа на член 29 став 1 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струга и член 6 став 1 точка 2 од Деловодникот 
за работа на првата седница на Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струга, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Струга, на својата седница одр-
жана на 19 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-

ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 
СТРУГА 

I 
За претседател на. Собранието на Општинската 

заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга се избира Боро Прентоски, делегат 
од Соборот на корисници на услуги — работници. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-2509 
19 април 1974 година 

Струга 
Претседател, 

Боро Прентоски, е. р. 

284. 
Врз основа на член 24 и 25 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 24 точка 8 и 9 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинска ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување, Собранието на Заедницата, на одр-
жаната седница на 19 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ, ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗА-
ЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 

НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
До донесување на Статутот на Заедницата и 

другите општи акти од областа на финансирањето 
на здравството и здравственото осигурување, ф и -
нансиското работење на Заедницата и пресмету-
вање и плаќање на придонесите, за односите што 
не се регулирани со Законот за општинските инте-
ресни заедници на здравството и здравственото 
осигурување (во натамошниот текст: Законот), а 
кои спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се 
применуваат одредбите од оваа одлука. 
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Член 2 
Придонесите од здравственото осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 
1. задолжителни видови на здравствената за-

штита; 
2. правата од здравственото осигурување во 

случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести; 

3. правата од здравствена заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствената заштита во странство, лица кои во стран-
ство стапиле во работен однос ка ј меѓународни и 
други организации по основ на меѓународен дого-
вор или ка ј странски работодавци, а се осигуре-
ници според законот и за осигуреници во работен 
однос ка ј југословенските организации кои се нао-
ѓаат на работа во странство, како и посебниот при-
донес за користење на здравствената заштита на 
членовите на потесното семејство на југословен-
ските работници на работа во странство кои ж и -
веат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им 
е обезбедена здравствена заштита ка ј странскиот 
носител на здравственото осигурување, се пресме-
тува одделно за сите осигуреници според единстве-
ните пропорционални стапки, односно тарифата. 

Член 4 
За осигуреници од член 24 став 1 точка 1 — 8, 

член 17 став 1 точка 1 до 5 и член 18 точка 1 до 5 
и точка 8 од Законот, придонесите за здравстве-
ното осигурување се определуваат во постојани 
месечни износи. 

Во постојани месечни износи се определува и 
посебниот придонес за здравствената заштита на 
членовите на потесното семејство на југословен-
ските работници на работа во странство кои ж и -
веат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
ските носители на здравственото осигурување. 
! 

Член 5 
За лица за кои со Законот не е утврдена ос-

новицата на пресметување на придонесите, како и 
за лицата што вршат самостојни професионални 
дејности, основицата за пресметување на придо-
несите ќе ја утврди Собранието на Заедницата со 
посебна одлука. 

Член 6 
Стапките и износите на придонесите, како и та-

рифата на придонесите ќе ги утврди Собранието на 
Заедницата со посебна одлука. 

Член 7 
Доколку со Законот и другите општи акти на 

Заедницата основицата за пресметување на придо-
несите е определена на нето износ, придонесите за 
здравствено осигурување се пресметуваат и пла-
ќаат по стапки односно тарифа пресметани за 
примена на нето личните доходи односно примања. 

Пресметување на стапките и тарифите на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износ, како и во случај кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по пониска 
стапка по која придонесот се претставува и се пла-
ќа за поголем број работници вработени во работ-
ната заедница. 
I 

Член 8 
Придонесот за обезбедување на правата од 

здравственото осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести се 
пресметува и плаќа од истата основа од која се 

пресметува и плаќа придонесот за обезбедување 
задолжителни видови на здравствената заштита и 
придонесот за обезбедување правата од здравстве-
ната заштита и со законот утврдените задолжител-
ни видови и другите права од здравственото осигу-
рување. 

Член 9 
Стапките и тарифата на придонесот за здрав-

ствено осигурување, утврдени за 1974 година, ќе се 
применуваат на личните доходи и примањата изед-
начени на нив подигнати за исплата од исплате-
ните лични доходи од општествениот сектор во 
1974 година без оглед на периодот за кој се одне-
суваат. 

За осигурениците вон општествениот сектор и 
за осигурениците во работен однос ка ј југословен-
ските организации кои се наоѓаат на работа во 
странство утврдените стапки и тарифата за 1974 
година ќе се применуваат на основицата утврдена 
за соодветната година. 

Член 10 
Придонесите за здравствено осигурување, оста-

натите придонеси, посебниот придонес за користе-
ње на здравствена заштита во странство и посеб-
ниот придонес за здравствено осигурување на чле-
новите на семејствата на југословенските работници 
на работа во странство кои живеат на подрачјето 
на Заедницата, како и други приходи што ќе се 
реализираат за периодот до 31. III. 1974 година по 
1. IV. 1974 година, се распоредуваат сразмерно на 
учеството на поодделните видови на придонесите 
за здравственото осигурување за 1974 година. 

Член 11 
Од придонесите остварени за здравствено оси-

гурување се формираат средствата на Заедницата. 
Средствата на Заедницата се: 
1. придонеси за здравствено осигурување; 
2. надоместок од здравственото реосигурување; 
3. средства на фондот на солидарноста; 
4. средства остварени од вишокот на приходи 

над расходите според одлуката на Заедницата; 
5. камата на вложените средства на Заедни-

цата; 
6. надоместок на трошоците на здравствената 

заштита на неосигурени лица; 
7. други приходи на Заедницата. 
Од средствата на Заедницата се подмируваат 

расходите: 
1. за остварување правата на осигурените и 

^осигурените лица по однос на задолжителните 
видови на здравствената заштита; 

2. за остварување правото на осигурениците од 
здравственото осигурување по основ несреќа на 
работа и заболување од професионални болести; 

3. остварување правата од здравствената за-
штита над задолжителните видови на здравстве-
ната заштита утврдени со Статутот; 

4. за премиите на здравственото реосигурување; 
5. за посебен придонес на фондот на солидар-

носта; 
6. за надоместок на Стручната служба на За -

едницата; 
7. за финансирање на Сојузот на заедниците 

на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија; 

8. за потребите на студиските и научно-истра-
жувачките работи со цел за унапредување на 
здравственото осигурување; 

9. за финансирање на проширена репродукција 
во здравствените работни организации; • 
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10. за отплата на непокриениот дел на вишо-
кот на расходите над приходите утврдени со за-
вршната сметка на Заедницата; 

11. за подмирување на останатите трошоци на 
платниот промет и друго. 

Член 12 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидност во извршувањето на об-
врските опрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и други организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на плани-
раните вкупни приходи на Заедницата за тековната 
година, задолжителното ниво на резервата се обез-
бедува во рок од 4 години. 

Задолжителната резерва од став 2 на овој член 
се обезбедува најмалку 1/4 во секоја година во која 
треба таа да се обезбеди. 

Резервниот фонд на здравственото осигурување 
се формира со: 

1. издвојување на определен процент од сред-
ствата остварени со придонесите за здравствено 
осигурување во височина која ќе ја определи Со-
бранието на Заедницата; 

2. издвојување од вишокот на приходите над 
расходите во височина која ќе ја определи За ' 
ницата; 

3. внесување на вложените средства на Заед-
ницата на здравственото осигурување на работни-
ците и земјоделците — Охрид и камата на вло-
жените средства на резервниот фонд. 

Средствата на резервниот фонд можат да се 
користат во текот на годината како обртни сред-
ства за извршување на тековните обврски на За -
едницата. 

Средствата на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вложу-
ваат во орочени депозити или благајнички записи 
со рок на враќање што ќе го утврди Собранието 
на Заедницата. 

Член 13 
Средствата на резервниот фонд се водат и ис-

кажуваат одделно по видови на правата (ризици) 
и тоа само книговодствен©. 

Средствата на резервниот фонд не се издво-
јуваат на посебни сметки. 

Член 14 . 
Книговодствената евиденција за финансиското 

работење и за средствата на Заедницата се води 
според Одлуката за посебниот основен контен план 
и за посебните обрасци на билансот на Заедницата 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 8/71). 

Заедницата, по потреба, донесува поблиски 
упатства за водење на финансиското работење на 
Заедницата. 

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 
1974 година. . 

Бр. 383 
19 април 1974 година 

Струга 
Претседател 

Боро Прентоски, е. р. 

285. 
Врз основа на член 24 став 1 точка 14 од 

Самоуправната спогодба за основање на Само-
управна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струга и точка 4 
став 1 и 3 од Одлуката за утврдување органите на 
управувањето и другите органи на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
•— Струга, на заедничката седница на сите собори 
на делегатите, одржана на 19 април 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА 

I 
Во Комисијата за жалби на Собранието на Оп-

штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Струга, се избираат: 

— за претседател: Румена Георгиевска. 
— за членови: 1. Здравко Јовчев ски, 

2. Ала Адем. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Број 01-2509 

19 април 1974 година 
Струга 

Претседател 
Боро Прентоски, е. р. 

286. 
Врз основа на член 24, 25 и 26 од Законот за 

општинските самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 24 точка 8 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општинска 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување, Собранието на општинската интересна 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга, на својата седница одржана на 19 
април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИ-
ЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ЛИЦА ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНИ ПРО-

ФЕСИОНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

I 
До донесувањето на Статутот на Заедницата, 

придонесите на здравственото осигурување на лица 
што вршат самостојна професионална дејност (са-
мостојни занаетчии, самостојни угостители, колпор-
тере на печат, адвокати, свештеници на МПЦ и 
ИВЗ и други договорни осигуреници) ќе се пре-
сметува и плаќа според основиците што се утврде-
ни со решенијата за спомнатите категории за 1974 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното доне-

сување, а ќе се применува од 1. IV. 1974 година. 
Бр. 379 

19 април 1974 година 
Струга 

Претседател 
Боро **рентоски, е. р. 
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287. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 36 став 1 

од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
{.,Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 24 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска интересна заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струга, Собранието на Заед-
ницата на здравството и здравственото осигурување 
— Струга, на својата седница одржана на 19 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВА-
ТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

I 
До донесување на Статутот на оваа заедница 

и другите општи акти за неговата примена, пра-
вата и обврските на осигурениците се определуваат 
на следниот начин: 

1. по однос на правата на осигурениците на за-
должителните видови на здравствената заштита не-
посредно ќе се применуваат соодветните одредби од 
Законот за интересните заедници на здравството и 
здравственото осигурување, како и одредбите на 
Програмата за спроведување на задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението 
во СРМ во 1974 година; 

2. по однос на правата на проширеното здрав-
ствено осигурување, односно здравственото осигу-
рување над правата обезбедени со задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението, 
соодветно ќе се применуваат одредбите на Зако-
нот за интересните заедници за здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и 
Законот за здравственото осигурување на земјо-
делците — пречистен текст („Службен весник на 
СРМ" бр. 14/67) и општите акти на Општинската 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување -— Струга. 

I I 
Здравствените легитимации издадени по про-

писите што важат до 31. III. 1974 година остану-
ваат во сила и ќе се употребуваат се додека не би-
дат заменети со нови исправи. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 
1974 година. 

Бр. 01-380 
19 април 1974 година 

Струга 
Претседател 

Боро Прентоски, е. р. 

288. 
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 41 и 42 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската интересна за-
едница на здравството и здравственото о с и г р у в а -
ње, Собранието на Општинската интересна заедни-
ца — Струга, на одржаната седница на 19 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ, ФИНАНСИСКИ И АД-
МИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Општинската интересна заедница на здравство-

то и здравственото осигурување — Струга, врше-
њето на стручните, финансиските и административ-

ните работи во врска со спроведувањето на здрав-
ственото осигурување го доверува на Стручната 
служба на Заедницата на здравственото осигуру-
вање •— Струга. 

I I 
Стручната служба на Заедницата на здравство-

то и здравственото осигурување — Струга (во на-
тамошниот текст: Стручна служба), покрај рабо-
тите од претходната точка, може по основ на 
Самоуправната спогодба да врши определени ра-
боти од административни, финансиски и други 
стручни работи за сметка на другите заедници, 
односно органи и организации. 

I I I 
На Стручната служба, на Заедницата и при-

паѓа надомест за вршење на работите од точка 1 
од оваа одлука во 1974 година по 1/12 месечно од 
реализираниот надомест во 1У/3 година. Исто така 
и следува надомест за новоотворените работни ме-
ста и за приправниците што би се примале во. те-
кот на 1974 година, а износот на личните доходи 
на новопримееите работници ќе биде според Са-
моуправната спогодба за личните доходи и Самоу-
правната спогодба за личните доходи на Струч-
ната служба. 

IV 
Стручната служба на Заедницата е должна 

својата организација и систематизација да ја при-
лагоди на потребите за ефикасно и квалитетно 
спроведување на здравството и здравственото оси-
гурување, како и на другите работи кои ќе ги врши 
што се со закон обврзани. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј -

зиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 
1974 година се до донесувањето на нов статут на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување — Струга. 

Бр. 381 
19 април 1974 година 

Струга 
Претседател 

Боро Прениски, е. р. 

289-
Врз основа на член 9 и член 36 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 24 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска интересна заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување, 
Собранието на Општинската интересна заедница — 
Струга, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ РАБОТАТА НА ОПШТИНСКА-
ТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 

И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 
СТРУГА 

I 
Со оваа одлука се регулира работата на Оп-

штинската интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струга (во натамош-
ниот текст: Заедницата) и нејзините органи на 
управувањето до донесување на Статутот на Заед-
ницата и другите општи акти. 

II 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

утврдени со Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање, со Самоуправната спогодба за основање на 
Заедницата и со другите општи прописи. 
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Собранието работи на седници. 
Собранието одлучува полноважно ако на сед-

ницата присуствуваат повеќе од половината од де-
легатите на Општинската интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување, а Одлу-
ката се смета за донесена и утврдена ако за неа 
гласало мнозинството од присутните делегати на 
Заедницата. 

I I I 
Седниците на Собранието ги свикува претседа-

телот на Заедницата, а во негова отсутност него-
виот заменик. 

Покана за седниците се испраќа на делегатите 
на Општинската заедница најмалку 5 дена пред де-
нот определен за одржување на седницата. Со по-
каната на седницата се испраќа и предлог на днев-
ниот ред, како и потребни материјали за прашања 
што ќе се разгледуваат на седницата. 

IV 
Претседателот на Заедницата и неговиот заме-

ник го избираат делегатите на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
од своите редови. 

За претходно разгледување на одделни праша-
ња и изготвување на предлози за нивно решавање 
се формираат комисии. Составот и задачите на ко-
мисиите се определуваат со Одлуката за нивното 
формирање. 

V 
За вршење на стручни, финансиски и адми-

нистративни работи за спроведување на здравстве-
ното осигурување, Заедницата формира Стручна 
служба. 

Стручната служба има работоводен орган. 
Работоводниот орган ја застапува Заедницата 

во имотно-правните односи, раководи со Стручната 
служба и е одговорен пред Собранието на Заед-
ницата за нејзината работа. Критериумите и усло-
вите, како и начинот на именувањето на работово-
ден орган се утврдуваат со Статутот на Заед-
ницата. 

До донесувањето на Статутот Собранието на 
Заедницата именува индивидуален работоводен ор-
ган на Стручната служба. 

VI 
Општите акти што ги донесува Собранието на 

Заедницата ги потпишува претседателот на Заед-
ницата. 

VII 
До донесувањето на Статутот на Заедницата, 

правата и обврските на осигурените лица, органи-
зацијата и финансирањето на Заедницата, органи-
зацијата, систематизацијата и работата на Струч-
ната служба на Заедницата, како и други прашања 
се регулираат со привремени статутарни одлуки 
што ги донесува Собранието на Заедницата. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1. IV. 1974 година. 
Бр. 385 

19 април 1974 година 
Струга 

Претседател 
Боро Прангоски, е. р. 

290. 
Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 24 точка 8 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струга, Собранието 
на Заедницата на својата седница одржана на 19 
април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1974 година, се определува во висина 
од личниот доход и другите примања, во која се 
содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 4,3°/о; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
3,2"/о. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
височина од 0,50 од основицата од која се пресме-
туваат придонесите за здравствено осигурување 
предвидени во став 1 од овој член. 

Член 2 
Доколку со Законот за самоуправните интерес-

ни заедници на здравството и здравственото осигу-
рување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и 
другите општи акти на Заедницата основицата за 
пресметување на придонесите е определена во не-
то износ, придонесите за здравствено осигурување 
се пресметуваат и плаќаат по стапки, односно та-
рифи, пресметани за примена на нето личните до-
ходи, односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износ како и во случај кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници вработени во работни 
организации. 

Придонесите за здравственото осигурување ќе 
се уплатуваат со еден налог — уплатница, а обврз-
никот на придонесот согласно член 25 од Законот 
е должен при уплатата на придонесите за здрав-
ствено осигурување на самиот налог — уплатница 
да даде спецификација за уплатените придонеси 
по видови на правата, со ознака на основицата и 
периодот за кои се пресметува и уплатува придо-
несот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не 
го пополни налогот — уплатницата согласно одред-
бите од претходниот став на овој член, службата 
на СОК, односно поштата нема да го прими нало-
гот — уплатницата во смисла на член 38 од Зако-
нот за службата на општественото книговодство. 

Член 3 
Доколку во 1974 година настанат позначајни из-

мени во основицата (бруто личниот доход) на која 
се применуваат стапките и тарифата на придонеси-
те, тогаш стапките на придонесите и тарифата од 
членот 1 на оваа одлука ќе се пресметаат за при-
мена на нето личните доходи, односно примањата. 
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Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со законот, со Статутот 
на Заедницата и другите општи акти на Заедни-
цата. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 . 1 . 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА 
Бр. 01-2433/1 

12 април 1974 година 
Струга 

Претседател 
Боро Прентоски, е. р. 

261. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 36 став 1 

од Законот за интересните заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 24 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинска интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување, Со-
бранието на Заедницата на својата седница одр-
жана на 19 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И 
ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И НЕОСИ-
ГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВ-

СТВЕНАТА ЗАШТИТА 

I 
До донесување на Статутот на оваа заедница и 

другите потребни општи акти за неговата примена, 
правата и обврските на осигурениците и другите 
осигурени лица, како и на неосигурените лица на 
кои им се обезбедува здравствена заштита се опре-
делуваат на следниот начин: 

1. по однос на правата на осигурениците и не-
осигурените лица од подрачјето на Заедницата, за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и одредбите на Програмата за 
спроведување на задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението во Заедницата во 
1974 година, ќе се применуваат привремено пора-
нешните одлуки на Заедницата; 

2. по однос на правата на здравственото осигу-
рување во случај на несреќа на работа и профе-
сионално заболување, како и на правата на про-
ширено здравствено осигурување, односно здрав-
ствено осигурување над правата обезбедени со за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, соодветно ќе се применуваат одред-
бите на Основниот закон за здравственото осигуру-
вање и општите прописи и општите акти на Заед-
ницата донесени за спроведување на тој закон; 

3. правата на проширена здравствена зашти-
та над правата обезбедени со задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението на 
лицата кои не се опфатени со задолжително оси-
гурување, а за кои општината ќе установи такви 
права, ќе се утврдуваат со посебен договор, склу-
чен меѓу Заедницата и општината. 

II 
На лицата кои не се опфатени со задолжител-

ното здравствено осигурување задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението им се 
обезбедуваат во целина на товар на средствата на 
соодветната општествено-политичка заедница, и 
тоа: 

— на лицата кои имаат живеалиште на по-
драчјето на општината — со придонес од буџетот 
на општината; 

— на лицата без постојано живеалиште — со 
придонес од буџетот на Републиката, 

Придонесот за задолжителните видови на 
здравствена заштита на лицата од претходниот став 
го утврдува Собранието на оваа заедница со своја 
одлука. 

Општествено-политичките заедници од став 1 
на оваа точка се должни да ги пријават к а ј оваа 
заедница сите лица кои не се опфатени со за-
должителни видови на здравствено осигурување, 
заради обезбедување на задолжителни видови на 
здравствена заштита. 

III 
Здравствените легитимации издадени по про-

писите што ќе важат до 31. 12. 1973 година, оста-
нуваат во сила и ќе се употребуваат додека не 
бидат заменети со нови исправи. 

На лицата кои не се опфатени со задолжител-
ното здравствено осигурување, ќе им се издаваат 
здравствени легитимации во кои на соодветен на-
чин ќе бидат означени нивните права на здрав-
ствена заштита. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. 
IV. 1974 година. 

Бр. 384 
19 април 1974 година 

Струга 
Претседател, 

Боро Прентоски, е. р. 

292. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 24 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинска ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување, Собранието на Заедницата, на сво-
јата седница одржана на 19 април 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИ~ 
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
До донесување на Статутот на Заедницата и 

другите општи акти од областа на финансирањето 
на здравственото осигурување и финансирањето на 
Заедницата, пресметување и плаќање на придо-
несите на здравственото осигурување, за односите 
што не се регулирани со Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување (во натамошниот текст: Законот), а кој 
спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се при-
менуваат одредбите на оваа одлука. 

Член 2 
Придонесите за здравствено осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 
1. задолжителни видови на здравството; и . 
2. правата на здравствената заштита над задол-

жителните видови од здравственото осигурување. 

Член 3 
Стапките и износите на придонесите ќе ги ут-

врди Собранието на Заедницата со посебна одлука. 

Член 4 
Од придонесите остварени за здравствено оси-

гурување и други приходи се формираат средства-
та на Заедницата. 

Средствата на Заедницата се: 
1. придонесот од личниот доход од земјоделска 

дејност (катастарски приход), придонес од дома-
ќинствата што немаат сопствена дејност и со при-
донесот по член на домаќинството на осигурени-
кот; 
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2. надоместок по основ на реосигурување; 
3. средства од фондот на солидарноста; 
4. дел од средствата издвоени со вишокот на 

приходите над расходите по завршната сметка на 
Заедницата; 

5. други приходи на Заедницата (надоместок на 
штета, камати и др.). 

Од средствата на Заедницата се намрхрувааг 
расходите на земјоделските осигуреници, а видо-
вите на расходи да се препишат од соодветната 
одлука за придонесите што се однесуваат на оси-
гуреници — работници. 

Член 5 
Основи за определување на придонесите за 

здравственото осигурување: 
а) за осигуреници — земјоделци кои имаат 

сопствена земја: 
— катастарски приход, 
—• бројот на членовите на домаќинството што 

се здравствено осигурани со законот. 
б) за осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност: 

— придонесот по домаќинството; 
—> бројот на членовите на домаќинството што 

се здравствено осигурани со законот. 
Паушалниот придонес по основ на домаќинст-

вото на осигурениците (член 5 точка б алинеја 
прва, се утврдува во однос на придонесот од ка -
тастарскиот приход на осигурениците — земјодел-
ци (член 5 точка а алинеја прва од оваа одлука). 

Приходите што се остваруваат по основ на при-
донес по член на домаќинството не можат да би-
дат поголеми од 25°/о од приходите што се оства-
руваат по основ на придонесот од личниот доход од 
земјоделска дејност (катастарскиот приход), однос-
но приходите што се остваруваат по основ на до-
маќинството. 

Член 6 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидност во извршувањето на обвр-
ските спрема осигурените лица, здравствените ра-
ботни организации и другите организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Член 7 
Средствата на резервниот фонд се водат и се 

искажуваат одвоено по видови и тоа само книго-
водствен. 

Средствата на резервниот фонд не се издвоју-
ваат на посебни сметки. 

Член 8 
Книговодствената евиденција за финансиското 

работење и средствата на Заедницата се води спо-
ред Одлуката на посебниот основен контен план и 
за посебните обрасци на билансот на Заедницата 
на социјалното осигурување, односно Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување 
(,. Службен весник на СРМ" бр. 5/74). 

Заедницата, по потреба, донесува поблиски 
упатства за водење на финансиското работење на 
Заедницата. 

Член 9 
Височината на надоместокот за вршење на 

стручните, административните и финансиските ра-
боти на Заедницата, се утврдува со посебна спо-
годба меѓу Заедницата и Стручната служба на За-
едницата — Струга. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. 
IV. 1974 година. 

Бр. 383 
19 април 1974 година 

Струга 
Претседател, 

Боро Прентоски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка за развод на брак, по тужбата на Благо-
мир Василев Динев од Скопје, ул. „447" бр. 7, 
против тужената Будимка Борислав Динева од 
Скопје, сета во непознато место на живеење во 
странство. Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Будимка Динева во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 

Службен весник на СРМ" да се јави иии да ја 
достави својата точна адреса. Во спротивно, по ис-
текот на овој рок, сзтЈот ќе и: определи старател 
кој ќе ја застапува до правосилното окончување на 
бракоразводниот спор, согласно член 77 од ЗШ1. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2058 од 4. 
XI. 1974 година. , (126) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека при 
овој суд е заведен спор за развод на брак од ту-
жителот Владе Игњатов од село Вакав. Кратов-
ско, против тужената Драгинка Игњатова, по татко 
Тотевска, од село Вакав, а сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужената Драгинка Игњатова во 
рок од 30 дена да се јави во о<вој суд или да ја 
достави својата адреса. Во спротивно судот ќе и 
постави старател кој ќе ја застапува до окончува-
њето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје. П. бр, 2466/70. 
(127) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за утврдување на татковство по тужбата на 
Костадиноска Стојна од Скопје, ул. „726" бр. 2, про-
тив тужениот Наумовски Пројче од Скопје, сега 
со непознато место на живеење во странство. Вред-
ност на спорот 360,00 динари. 

Се повикува тужениот Наумовски Пројче во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јави или да ја 
достави својата точна адреса. Во спротивно, по ис-
текот на овој рок, судот ќе му определи старател 
кој ќе го застапува до правосилното окончување на 
бракоразводниот спор, согласно член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1288 од 
4. XI. 1974 година. (128) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека е за-
веден спор за развод на брак од тужителот Пе-
трушевски Димитрија, од село Горно Лисиче, Скоп-
ско, против тужената Јовчевска Драгица, од татко 
Јованче, од село Вујковци, Скопско, сега со не-
позната адреса. 

Се повикува тужената Јовчевска Драгица во 
рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја до-
стави својата адреса. Во спротивно судот ќе и 
постави старател кој ќе ја застапува до окончу-
вањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1876/74. 
(130) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека е за-
веден спор за развод на брак од тужителката Де-
санка Јакимовска, по татко Трајковска, од Ку-
маново, ул. „Ѓорче Петров" број 39, против ту-
жениот Јашко Јакимовски, порано од Куманово, а 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Јашко Јакимовски во 
рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја 
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достави својата адреса. Во спротивно судот ќе му 
постави старател кој ќе го застапува до окончу-
вањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1696/74. 
(131) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека при 
овој суд е заведен спор за развод на брак од ту-
жител ката Макрешанска Виданка, по татко Ма-
цевска од Куманово, ул. „Моша Пијаде" број 110, 
против тужениот Макрешански Иванчо од Кумано-
во, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Макрешански Иванчо 
во рок од 30 дена да се јави во овој суд или да 
ја достави својата адреса. Во спротивно судот ќе 
му постави старател, кој ќе го застапува до окон-
чувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2076/74. 
(129) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Котеска Трена од село Опеница, Охридско, под-
несе до овој суд тужба за развод на брак против 
Власе Котески од село Лакочереј, сега со непоз-
нато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Власе е со непозната адре-
са, се поканува во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот во „Службен весник на СРМ" да 
се јави во овој суд или да определи свој застап-
ник. Во спротивно на истиот ќе му биде опреде-
лен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 457/74. 
(125) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Општинскиот суд во Прилеп води постапка за 
прогласување умрен на Ристески Атанаско од село 
Големо Радобил, Прилепско, кој исчезнал и за кого 
не се знае дали е жив. Се повикува секое лице 
кое знае било што за исчезнатиот или за него-
виот живот да му јави на судот во рок од 3 месе-
ци од објавувањето на овој оглас. 

По истекот на рокот од 3 месеци исчезнатото 
лице судот ќе го прогласи за умрено. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Прилеп, Р. бр. 1038/74. 
(124) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка издадена од Ѓорче Петров на 
име Душан Цричковеки е. Петровец, Скопје. (2577) 

Индекс бр. 1185, издаден од ВЕШ-Прилеп на 
име Георги Попев, кула 23 Прилеп. (3182) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште Прилеп на име Петар Трај-
ковки, у^л. „Цане Којнарец" бр. 137, Прилеп. (3183) 

Свидетелство за IV одделение на име Раде П. 
Димовски, с.Блаце, Тетово (3185) 

Диплома и свидетелство за завршен IV клас 
гимназија на име Сабајдин Изети, ул. „Н. Тесла" 
бр. 35, Тетово. (3186) 

Свидетелство на име Ќамил Руфати, ул. „Но-
во село" бр. 84, Тетово. (3187) 

Диплома бр. 15, издадена од Средно земјоделс-
кото училиште во Куманово на име Драгољуб Ан-
геловски, ул. „Вл. Радоњанин" бр. 8, Куманово. 

(3189) 
Здравствена легитимација на име Перса Уг-

р и н о в а , с.Заград, М. Брод. (3191) 
Свидетелство од УШ одделение, издадено од 

Училиштето „К. Охридски" — Прилеп на име Сте-
ван Кочоков, ул. „Орде Чопела" бр. 2, Варош, При-
леп. (3194) 

Свидетелство за УШ одделение на име Драган 
Ангелески, ул. „Пиринска" бр. 1, Прилеп. (3195) 

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчи-
новић" — Тетово, на име Рамадан Амети, сЛршов-
це, Тетово.^ (3196) 

Сообраќајна книшка бр. 2630, издадена од Гос-
тивар на име Бешир Мемеди, е. Србиново, Гос-
тивар. (3197) 

Возачка дозвола бр. 2315 издадена во Гостивар 
на име Бешир Мехмеди, с.Србиново Гостивар. 

(3198) 
Свидетелство за VIII одделение на име Се-

бајдин Иљази, с.Здуње, Гостивар. (3199) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Светлан Черепналковески, Скопје. 
(3200) 

Диплома за положен матурски испит, издаде-
на од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на 
име Милорад ѓорѓевиќ, Скопје. (3201) 

Воена книшка издадена од Земун на име 
Онофрија Софковски, Ѓ. Петров. (3202) 

Здравствена легитимација издадена од ВП 
5573 — Скопје на име Глигор Биковски, Скопје. 

(3203) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Лилјана Џепанова, Скопје. (3204) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Антонио Цветковски, Скопје. 
(3206) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Јулијана Стојановска, Скопје. 

(3207) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Марија Галевска, Скопје. (3208) 
Сведетелство за VIII одделение, издадено од 

Осмолетката „Кочо Рацин" — е. Немањица, Св. 
Николе на име Томе Милев, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 
53а, Куманово. (3209) 

Сведителство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Кочо Рацин" — е. Дебреш-
те, Прилепско на име Љиљана Златевска, Скопје. 

(3210) 
Свидетелство за VI одделение, издадено од Ос-

новното училиште „Мирче Ацев" — Ѓ. Петров на 
име Незир Салиу, е. Глумово, Скопје. (3211) 

Индекс бр. 5292, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Бранислав Манасијевиќ, 
Скопје. (3212) 

Воена книшка издадена од Београд на име 
Бајрам Реџепов, Скопје. (3213) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
основното училиште „Братство единство" — е. 
Сред. Коњаре — Скопје на име Шабан Османо-
виќ, е. Д. Коњаре, Скопје. (3214) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО-
Скопје на име Станислав, Загорка, Љупчо, Доб-
рила, Звонко, Слагана и Драгољуб Васиќ, Скопје. 

(3215) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Драгица Стефановска, Скопје. 
(3216) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Драгољуб Крстевски, Скопје. 

(3217) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Шаби Шоки, Скопје. (3218) 
Индекс бр. 11985, издаден од Правниот ф а -

култет — Скопје на име Петар Т р е н е в с к и , Скоп-
је. (3219) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Цветан Колчакоски, Скопје. (3220) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Стојан Спасовски, Скопје (3221) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Борис Даскалов, Скопје. (3222) 

Воена книшка издадена од Т. Велес на име 
Стоилко Николовски, Скопје. (3223) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Лилјана Атанасиевска, Скопје. (3224) 

Работна книшка издадена од Дрвар на име 
Драгица Кнежевиќ, Скопје. (3225) 
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Свидетелство за IV година, издадено од Сред-
на музичката школа Скопје на име Добрица Тре-
неска »Скопје. (3226) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Бабан Богески, Скопје. (3227) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Владимир Назор" — Скопје 
на име Снежана Павловска, Скопје. (3228) 

Свидетелство за I година, издадено од Еко-
номското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Соња Крчковска, Скопје. (3229) 

Здравствена легитимација издадено од ЗСО-
Сконје на име Јанко Весов, Скопје. (3230) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмолетката „29 Ноември" — Скопје на име Дра-
ги Костовски, Скопје. (3231) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Драгана Младеновиќ, Скопје. 

(3232) 
Диплома за завршен испит, издадена од Пе-

дагошката гимназија „Никола Карев" — Скопје 
на име Стојанка Маневска, Скопје. (3233) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Фикрет Лакота Скопје. (3234) 

Свидетелство за положен матурски испит, из-
дадено од ЕМУЦ — „Коце Металец" — Скопје 
на име Борис Димовски, Скопје. (3235) 

Свидетелства за I, II и Ш година, издадени од 
Училишниот центар за квалификувани работници-
отсек механичари — Св. Николе на име Јордан 
Ставров, ул. „Даме Груев" бр. 28, Неготино. 

(3237) 
Ученичка книшка за УШ одделение, издадена 

од е. Калиманци-Виница на име Марика Серафи-
мова, ул. „Острец" бр. 18, Делчево. (3238) 

Здравствена легитимација на име Ленка Са-
веска, е. Кокре, Прилеп. (3240) 

Ученичка книшка, издадена од Основното учи-
лиште „Керим Рендаров" — е. Виничани на име 
Ружа Тасова, е. Виничани, Т. Велес. (3242) 

Работна книшка издадена од Призрен на име 
Раиф Азира, е. Черкези, Куманово. (3243) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Св. Николе на име Трајчо Андонов, ул. „Д. Вла-
хов" бр. 146, Т. Велес. (3244) 

Сведетелство на име Нафи Хорун Рецепи, Те-
тово. (3245) 

Здравствена легитимација на име Злате Крс-
тески, ул. „Гоце Стојчески" бр. 86, Тетово. (3246) 

Здравствена легитимација на име Ж и в к а Крс-
теска, ул. „Гоце Стојчески" бр. 86, Тетово. (3247) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Благој Давков" — Скопје 
на име Ратко Јанкуловски, Скопје. (3248) 

Воена книшка издадена од Никшиќ на име 
Бојан Страчков, Скопје. (3249) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Прилеп на име Василе Атанасова™, Скопје. 

(3250) 
Индекс бр. 9967, издаден од Економскиот ф а -

култет — Скопје на име Јован Смилевски, Скопје. 
(3253) 

Индекс бр. 308, издаден од Електромашинскиот 
факултет — Скопје на име Ристо Петков, Скоп-
је. (3254) 

ѕКарта за намалено патување издадена од 
Градското собрание — Скопје на име Васил Кон-
дасаров, Скопје. (3255) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмолетката „26 јули" Скопје на име Зекир Ме-
миш, Скопје. (3256) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Милаим Бајрами, е. Студеничани Скопје. (32:57) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Јане Сандански" — Скопје 
на име Рада Гоговска, Скопје. (3258) 

Диплома за положен матурски испит издадена 
од ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Иван Кратовалиев, Скопје. (3259) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Петар Панајотов, Скопје. (3260) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Милева Стоиковска, е. Белимбегово, 
Скопје. (3261) 

Индекс бр. 5315, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Петар Бошковски, Скоп-
је. (3262) 

Месечна автобуска карта, издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Виолета Стојановска, 
Скопје. (3263) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ис-
љам Мемедовски, Скопје. (3264) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Јордан Бучковски, Скопје. (3265) 

Индекс бр. 4829, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Станка Катовиќ, Скопје. 

(3266) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Стојко Пижевски, Скопје. (3267) 
Индекс бр. 19518, издаден од Економскиот ф а -

култет — Скопје на име Ана Спировска, Скопје. 
(3268) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Гоце Делчев" — е. Белим-
бегово — Скопје на име Спиро Ваневски, Скопје. 

(3269) 
Ученичка книшка од I до УП одделение, из-

дадена од Основното училиште „Братство" — Скоп-
је. на име Мајкел Проевски, Скопје. (3270) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Радмила Велевска, Скопје. (3271) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Јосиф Трајков, Скопје. (3272) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Изабела Ангеловска, Скопје. 

(3273) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Душанка Путеска, Скопје. (3274) 
Свидетелство за IV клас на име Даница Ан-

дова, ул. „Бр. Поп Ј о р д а н о в а бр. 29, Т. Велес. 
(3275) 

Свидетелство за УШ одделение на име Реџеп 
Хаџихусеин, ул. „Младен Симоноски" бр. 75, Гос-
тивар. (3276) 

Работна книшка на име Реџеп Хаџихусеин, 
ул. „Младен Симоноски" бр. 75, Гостивар. (3277) 

'Свидетелство издадено од Гимназијата „М. 
Ацев" — Прилеп на име Петар Михајлоски, ул. 
„Б. Талески" бр. 40, Прилеп. (3280) 

Работна книшка издадена од ОС-Куманово на 
име Трајан К. Петровски, е. Зубовце, Куманово. 

(3285) 
Возачка дозвола бр. 3389, издадена од ОВР-

Тетово на име Мамут Велија, е. Џепчиште, Тето-
во. (3288) 

Свидетелство од I клас, издадено од Индуст-
риското училиште „Злате Малакоски" — Гости-
вар на име Фарис Весели, е. Боговиње, Гостивар. 

(3289) 
Собраќајиа дозвола бр. 3029, на АТП „Радика" 

— Гостивар. (3290) 
Работна книшка на име Љубица Костоска, ул. 

„18 ноември" бр. 20, Гостивар. (3291) 
Работна книшка бр. 6054, издадена од СО-

Делчево на име Филип Михаиловски, Делчево. 
(3292) 

Работна книшка на име Сефер Амети, е. Ли-
сец, Тетово. (3293) 

Работна книшка бр. 3247, издадена од ОС-
Скопје на име Мемет Агуши, е. Радуша, Скопје. 

(3295) 
Индекс издаден од Педагошката академија — 

Битола на име Софија Кујунџиќ, ул. „7 јули" 
бр. 2, Битола. (3297) 

Свидетелство за УШ одделение на име Тодор 
Темел КОСКИ, ул. „М. Камен" бр. 11, Прилеп. 

(3299) 
Месечна легитимација бр. 37, издадена од 

ЖТП-Т. Велес на име Б л а ж е Д. Стојановски, е. 
Мартолци, Т. Велес. (3300) 
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Работна книшка на име Ружица Андреска, е. 
Добромири, Битола. (3301) 

Свидетелство од III година, издадено од Гим-
назијата „К. Рацин" — Т. Велес на име Ружа Ата-
насова, ул. „Нови Велес" бр. 78, Титов Велес. 

(3303) 
Ученичка книшка за I клас, издадена од Гра-

дежно училишниот центар — „Здравко Цветковс-
ки" — архитектонски.отсек — Скопје на име Мех-
мед Мемед ,Скопје. (3304) 

Диплома за положен испит за квалификуван 
конфекционер — шивач, издадена од Текстилното 
училиште — Тетово на име Вера Цветановска, 
Скопје. (3306) 

Сведетелства за I, П и ПГ година, издадени од 
Учителската школа „Никола Карев" — Скопје на 
име Стојан Трајковски ,Скопје. (3307) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Љиљана Фиљанска, Скопје. (3308) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Владо Јовановски, Скопје. (3309) 

Диплома за положен матурски испит, издадена 
од Учител ско-домаќинската школа — Скопје на 
име Љубица Неделкова, Скопје. (3310) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Хусен Салихи, Скопје. (3311) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмолетката „Даме Груев" — Скопје на име Мир-
јана Пешевска, Скопје. (3312) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Зилкефи Рамадановски, Скопје. 

(3313) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Аднан Асан, Скопје. (3314) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Анастасија Ристова, Скопје. (3315) 
Индекс бр. 5485, издаден од медицинскиот ф а -

култет — Скопје на име Раде Пеј ков ски, Скопје. 
(3316) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Стојанче Великовски , Скопје. 

(3317) 
Здравствена легитимација (издадена од ЗСО-

Скопје на име Рамо Џековиќ, Скопје. (3318) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Скопје на име Али Рамиз, Скопје. (3319) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Стојан Миленовски , Скопје. (3320) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Добрила Стоевска, Скопје. (3321) 
Индекс бр, 14235, издаден од Правен факултет 

— Скопје на име Смиља Ангелова, Скопје. (3322) 
'Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Осмолетката во е. Локвица на име Марика Мила-
д и н о в а , Скопје. (3323) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, 
издадено од ОомолеТката во Демир Капија на име 
Менче Недевска, Скопје. (3324) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Крсте Трајковски, Скопје. (3325) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Лазо ШОКОВСКИ, Скопје. (3326) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Павлина Танева, Скопје. (3327) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Кирил и Методи" — е. Син-
гелиќ — Скопје на име Дока Стојковска, Скопје. 

(3328) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Милан П. Спасовски, Скопје. 
(3329) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Зулфи Криези, Скопје. (3330) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмолетката „Христијан Тодоровски-Карпош"—Кр. 
Паланка на име Снежана Илиевска, Кр. Паланка 

(3331) 
Воена книшка издадена од Скопје на име 

Цветко Дончевски, Скопје. (3332) 
Ученичка книшка за Ш клас, издадена од 

ЕМУЦ „Никола Тесла" — Скопје на име Митхат 
Хоти, Скопје. (3333) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јонузи Сулејман, Радуша, Скопје. (3334) 

Месечна карта издадена од градски сообраќај 
— • Скопје на име Драган Франговски, Скопје. 

(3335) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Саит Кабаши, Скопје. (3337) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Миларад Спириќ, Скопје. (3338) 
Работна книшка издадена од Штип на име Ка -

терина Шикова, Скопје. (3339) 
Ученичка книшка за I одделение, издадена од 

Основното училиште „Лазо Трповски" —- Скопје 
на име Ацо Георгиевски, Скопје. (3340) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од средно техничкото училиште „Здравко Цвет-
ковски" — Скопје на име Јордан Јорданов, скоп-
ј е (3341) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Темелко Мицевски, Скопје. (3343) 

Свидетелство за положен матурски испит, из -
дадено од МУЦ „Никола Тесла" — Скопје на име 
Цане Димевски, Скопје. (3344) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Кемаил Демири, Скопје. (3345) 

Работна книшка издадена од О. С. — Виница 
ка Љубе П. Ефтимов, Виница. (3346) 

Диплома издадена од Средно трговското учи-
лиште — Битола на име Петре Димовски, ул. „Цар 
Самоил" бр. 155, Битола. (3347) 

Свидетелство од УШ одделение на име Борко Ко-
нески, ул. „К. Крстески" бр. 8, Прилеп. (3348) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „11 Октомври" —" Прилеп на име За-
горка Белкоска, ул. „Ленин" бр. 205к, Прилеп. 

(3349) 
Свидетелство од УШ одделение на име Љуба 

Аризанкоска, ул. „Ј. Ј о р д а н с к и " бр. 9а, Прилеп. 
(3350) 

Работна книшка на име Ефтим Кантурски, 
Делчево. (3351) 

Работна книшка бр. 8312 на име Драгица Ан-
геловска, ул. „М. Тито" бр. 42, Делчево. (3352) 

Ученичка книшка од I до IV одделение, изда-
дена од Училиштето „Д Јовановски" — Прилеп на 
име Димче Петков, ул. „Д. Наумовски" бр. 1, При-
леп. (3353) 

Свидетелство од IV одделение на име Богда 
Бошевска, ул. „11 Октомври" бр. 55, Прилеп. 

(3354) 
Свидетелство од УШ одделение, издадено од 

Училиштето „К. Гаврилоски" — Прилеп на име 
Мице Здравков, ул. „11 Октомври" бр. 55, Прилеп. 

(3355) 
Ученичка книшка од I до IV одделение, изда-

дено од Училиштето „К. Гаврилоски" — Прилеп 
на име Виктор Петков, ул. „Д. Наумовски" бр. 1, 
Прилеп. (3356) 

Индекс бр. 560, издаден од ВЕШ-Прилеп на 
име Благој Тодоров, ул. „660" бр. 47, Скопје. 

(3357 
Свидетелство од УШ одделение, издадено од 

Училиштето „М. Цепенко" — Прилеп на име Цена 
Тодороска, ул. „Пиринска" бр. 106, Прилеп. (3358) 

Работна книшка бр. 4069 на име Ѓурѓа Угри-
н о в а , е. Слатино, М. Брод. (3359) 

Свидетелство од УШ одделение на име Веле 
Лазовски, е. Стари Град,, Т. Велес. (3360) 

Свидетелства од I и П година, издадени од 
ЕМУЦ „Злате Ма лакоски" — Гостивар на име Ж и в -
ко Ѓорѓески, ул. „П. Попоски" бр. 40, Гостивар. 

(3362) 
Свидетелства за I, П и Ш година, издадени од 

Средно медицинското училиште во Битола на име 
Ристо Ристовски, ул. „Дебарска" бр. 23, Битола. 

(3364) 
Здравствена легитимација на име Ристо Сто-

јаноски, ул. „Ц. Коњарец" бр. 195, Прилеп. (3365) 
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Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „М. Цепенко" — Прилеп на име Бла-
гоја Димитроски, ул. „Октомвриска" бр. 109, Прилеп. 

(3366) 
Свидетелства за I, П и Ш клас, издадени од 

Гимназијата „К. Рацин" — Т. Велес на име Ва-
силка Петкова, ул. „Шарска" бр. 33, Т. Велес. 

(3367) 
Учничка книшка за IV клас, издадена од Гим-

назијата „К. Рацин" — Т. Велес на име Васил ка 
Петкова, ул. „Шарска" бр. 33, Т. Велес. (3368) 

Свидетелство за П година стопанска школа 
на име Томе Џипунов, ул. „Шарска" бр. 31, Т. Ве-
лес. (3369) 

Свидетелство издадено од Индустриското учи-
лиште „К. Неделковски" — Т. Велес на име Рис-
то Игновски, ул. „Бл. Ѓорев" бр. 63, Т. Велес. 

(3370) 
(Свидетелство од УШ одделение на име Драге 

Спировски, е. Извор, Т. Велес. (3372) 
Свидетелство за квалификуван возач, изда-

дено од Тетово на име Селинафи Мат јани, ул. 
„И. Л. Рибар" бр. 56, Гостивар. (3373) 

Работна книшка издадена од Витина на име 
Велибор Костиќ, Скопје. (3374) 

Индекс бр. 16437, издаден од Правниот ф а -
култет — Скопје на име Соња Цуцулова, Скопје. 

,(3375) 
Воена книшка издадена од Ѓаковица на име 

Киро Топузовски, Скопје. (3376) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Достана Петрушевска, Скопје. 
(3377) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Индустриското училиште — Скопје на име 
Здравко Димитров ски, Скопје. (3378) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Зоја Варелова, Скопје. (3379) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Здравко Челиковски, Скопје. (3380) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Гимназијата „Никола Карев" — * Скопје на име 
Драган Франговски, Скопје. (3381) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Антоние Јосифов ски, Скопје. 

(3382) 
Работна книшка издадена од Витина на име 

Исмет Салии, Скопје. (3383) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Основното училиште „Васил Главинов" — Скопје 
на име Енвер Бајрамов, Скопје. (3384) 

Ученичка книшка за П година, издадена од 
ЕМУЦ „Коце Металец" — Скопје на име Ху саме-
дин Сулејман, Скопје. (3386) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Јане Сандански" — Скопје 
на име Даница Николова, Скопје. (3387) 

Работна книшка издадена од Загреб на име 
Георги Маринов, Скопје. (3388) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Виолета Илиевска, Скопје. (3389) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Пајка Т. Тодиќ, Скопје. (3390) 

Ученичка книшка за V и VI одделение, из-
дадена од Оемолетката „Кирил и Методи" — Скоп-
је на име Александар Николовски, Скопје. (3391) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Ангелко ѓорѓевски, Скопје. (3392) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
СТУ „Здравко Цветковски" — Скопје на име Ан-
кица Горевска, Скопје. (3393) 

Воена книшка Серија бр. АВ 14798, издадена 
од Воен отсек — Скопје на име Кирил Ѓ. Ка-
цевски, Скопје. (3394) 

Индекс бр. 17197, издаден од Правниот ф а -
култет — Скопје на име Савка Димовска, Скопје. 

(3395) 
Здравствена легитимација на име Петре Пис-

качев, ул. „Ст. Ѓорѓиев" бр. 5а, Битола. (3396) 
Ученичка книшка бр. 1179, издадена од Ос-

новното училиште „Климент Охридски" — Ва-

рош на име Веска Талеска, ул. „Ило Полутешко" 
бр. 8, Варош, Прилеп. (3397) 

Работна книшка на име Исл>ами Нејази, е. Г. 
Палчиште, Тетово (3400) 

Здравствена легитимација на име Рамис Аб-
дулова™, ул. „Караорман" бр. 121, Битола. (3402) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Прилеп на име Павлина Божиновска, ул. „Марк-
сова" бр. 65, Прилеп. (3403) 

Здравствена легитимација на име Марко Зла-
танов, е. Сарамзалино, Т. Велес. (3404) 

Свидетелства за I и П година, издадени од Ин-
дустриското училиште „К. Неделковски" — Т. Ве-
лес на име Љубе Кузмановски, с. Стари град, Т. 
Велес. (3405) 

Свидетелство за УШ одделение, изадено од 
Училиштето „М. Пијаде" — Гостивар на име Јане 
Крстески, ул. „Н. Тесла" бр. 65а, Гостивар. (3406) 

Здравствена легитимација бр. 157566, издадена 
од ЗСО-Скопје на име Тефик Ислами, с. Радуша, 
Ѓ. Петров. (3407) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Круме Волнароски" —• е. То--
полчани, на име Киро Чивијовски, с. Лознани, 
Битола. (3408) 

Ученичка книшка за IV и V одделение, из-
дадена од училиштето „Р. Левката" — Прилеп на 
име Трајанка Стојаноска, ул. „Ц. Коњарец", При-
леп. (3409) 

Свидетелство за IV одделение на име Ленка 
Стојанова, с. Дубровник , Кр. Паланка. (3410) 

Свидетелство за УШ одделение на име Коце 
Коцевски, с. Бањица, Т. Велес. (3411) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Т. Велес на име Идавер Мемедов, ул. „К. Цвета-
нов" бр. 135, Т. Велес. (3412) 

'Свидетелство за УШ одделение на име Мурат 
Амети, ул. „Бр. Миладинови" бр. 109, Тетово 

(3413) 
Возачка дозвола бр. 2887, издадена од ОВР-

Тетово на име Беџет Саити, е. Гајре, Тетово. 
3414) 

Свидетелство за П клас, издадено од Економс-
кото училиште „М. Пијаде" — Берово на име Ди-
митар Лазаревски, Пехчево. (3415) 

Здравствена легитимација на име Васка Др-
левска, ул. „Преспа" бр. 20, Битола. (3416) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Тоде Димитриј ев ски, е. Тромега, Куманово. (3417) 

Свидетелство за УШ одделение на име Орде 
Теов, ул. „416" бр. 16, Скопје. (3419) 

Свидетелство бр. 314, издадено од Основното 
училиште с. Радуша, на име Садик Зендели, с. 
Нераште, Тетово. (3420) 

Работна книшка на име Алија Аб ду резак, с. 
Бродец, Тетово. (3421) 

Работна книшка рег. бр. 17684, серија бр. 
100439, издадена од Собрание на општината При-
леп на име Виолета Христова Дворчанец, ул. „Ди-
мо Нареднико" бр. 58, Прилеп. (3422) 

Свидетелство за завршен стручен испит, изда-
дено од Трговскиот училишен центар „3 Ноември" 
— Прилеп на име Коце Рутески, ул. „К. Пајмак" 
бр. 26а, Прилеп. (3423) 

Здравствена легитимација на име Ѓорги Ор-
ганџиев, ул. „М. Тито" бр. 7, Т. Велес. (3426) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадено 
од Основното училиште „Кирил и Методија" с. 
Караслари на име Блажо Т. Поцев, е. Д. Карас-
лари, Т. Велес. (3427) 

Свидетелство бр. 06-280/6-09 за I клас гимна-
зија на име Стојан Илиевски, с. Борово, Кр. Па-
ланка. (3428) 

Здравствена легитимација на име Јамин Са-
лиу, е. Мало Турчане, Гостивар. (3429) 

Здравствена легитимација на име Самије Са-
лиу, е. М. Турчане, Гостивар. (3430) 

Работна книшка на име Иџет Муареми, е. М. 
Речица, Тетово. (3431) 
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Здравствена легитимација бр. 12540, издадена 
од КЗСО-Т. Велес на име Борче Киров Атанасов, 
е. Градско, Т. Велес. (3432) 

Здравствена легитимација на име Славица Та-
севска, е. Беранци, Битола. (3433) 

Свидетелство за IV одделение на име Добрин-
ка Стојанова, е. Дубровница, Кр. Паланка. (3434) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Виолета Чивчиристова, ул. „Благој Нечов" бр. 40, 
Т. Велес. (3435) 

Работна книшка на име Емри Алити, е. Г. Пал-
чиште, Тетово. (3436) 

Свидетелство за коларски занает на име Иџет 
Мухарему е. М. Речица, Тетово. (3437) 

Работна книшка на име Драгољуб Миовски, 
ул. „П. Гули" бр. 10, Тетово. (3438) 

Ученичка книшка за УП одделение, издадена 
од Училиштето „11 Октомври" — Прилеп на име 
Кире Цветановски, ул. „Егејска" бр. 54, Прилеп. 

(3439) 
Свидетелство од УШ одделение, издадено од 

Училиштето „К. Гаврилоски" — Прилеп на име 
Виолета Димкоска, Прилеп. (3440) 

Свидетелство за УШ одделение на име Роска 
Недева, е. Извор, Т. Велес (3441) 

Работна книшка на име Љубаку Хаџиариф, 
ул. „Орце Шутков" бр. 20, Т. Велес. (3442) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Мирче Белковски, Скопје. (3443) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Горан Груевски, Скопје. (3444) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Вера Спасовска, Скопје. (3445) 

Индекс бр. 15731, издаден од Правниот ф а -
култет — Скопје -на име Исмаил Мехмети, Скопје. 

(3446) 
Студентска легитимација бр. 6484, издадена од 

Природно математичкиот факултет — Скопје на 
име Перса Јуруковска, Скопје. (3447) 

Диплома за положен матурски испит, издаде-
на од ЕМУЦ „Никола Тесла" — Скопје на име 
Драги Петковски, Скопје (3448) 

Диплома за завршен испит, издадена од ЕМУЦ 
— • Скопје на име Владимир Петрушевски, Скопје. 

(3449) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

*0 смол етк ата „Братство" — Скопје на име Мирјана 
Стефановска, Скопје. (3450) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Благоја Коцевски, Скопје. (3451) 

Диплома за завршен испит, издадена од Сред-
но стопанското училиште Скопје на име Зоран Јо-
сифовски, Скопје. (3452) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Средно економското училиште „Борис Кидрич" — 
Скопје на име Виолета Ристовска. Скопје. (3453) 

Свидетелство за завршено УШ одделение из-
дадено од Основното училиште „Христијан То-
доровски-Карпош" — Скопје на име Живко Ар-
совски, Скопје. (3454) 

Индекс бр. 15120, из дал ен ол Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Владо Трајковски, Скоп-
је. (3455) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Фарије Рецепи, Скопје. (3456) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Никола Палчевски, Скопје. (3457) 

Свидетелство за V година, издадено од Учи-
телската школа „Никола Карев" — Скопје на име 
Радмила Петровиќ, Скопје. (3458) 

Индекс бр. 1106, издаден од Правни факул-
тет-Сиопје на име Томислав Балабан, Скопје. 

(3459) 
Работна книшка издадена од Битола на име 

Драган Гарески, Скопје. (3460) 
Работна книшка издадена од Прилеп на име 

Зора Стојановска, Скопје. (3461) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Душан Ливрински, е, Чучер Скопје. 
(3462) 

Индекс бр. 13693, издаден од Економскиот ф а -
култет-Скопје ла име Каќуша Јакимовски, Скопје. 

(3463) 
Диплома за завршен испит, издадена од 

Гимназијата со економска 'паралелка „Јане Сан-
дански"-Струмица на име Паце Трајков Скопје. 

/(3464) 
Здравствена лигитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Етем Муратовић Скопје. (3465) 
Индекс бр. 1368, издаден од Архитектонско 

градежниот факултет-Скопје на име Блашко Ди-
митров, Скопје. (3466) 

Здравствена легитимација издадена од Ресен 
на име Душанка Ефтоска, Скопје. (3467) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Стефан Атанасовски, Скопје. 

(3468) 
Индекс и студентска легитимација бр. 20284, 

издадени од Економскиот факултет — Скопје на 
име Циља Стефовска, Скопје. (3469) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ѓурѓа Калемџиевска, Скопје. (3470) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Александар Гроздановски, Скопје. (3471) 

Воена книшка издадена од Славонска Поже-
га на име Кирил П. Велев, Скопје. (3472) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Марибор на име Никола Аврамовска Скопје. 

(3473) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Основното училиште — вечерно при работнички 
универзитет — Скопје на име Стеван Богевски, 
Скопје. (3474) 

(3474) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО- Скопје на име Роса Ничева, Скопје. 
(3475) 

Индекс бр. 4515, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Бо јан Пилатовски, Скоп-
је. (3476) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „29 Ноември" — Скопје на 
име Стана Павлова, Скопје. (3477) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Данчо Петровски, Скопје. (3478) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Валентина Петровска, Скопје. 

(3479) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Биљана Стојковиќ, Скопје. (3480) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Осман Мифтари, Скопје. (3481) 
Свидетелство за положен матурски испит, из-

дадено од гимназијата „Јосиф Јосифовски" Гев-
гелија на име Анастасија Калков алиева, Скопје. 

(3482) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, из -

дадено на основното училиште „Борис Кидрич" е. 
Тработивиште, на име Маѓа Николова Петкова 
е. Н. Истевник, Делчево. (3484) 

Здравствена легитимација на име Борче Та-
сески, е. Беранци, Битола. (3485) 

Здравствена легитимација на име Милан Та-
сески, е. Беранци, Битола. (3486) 

Свидетелство за IV одделение на и м е . Атиџе 
Зејнел, е. Канатларци, Прилеп. (3487) 

Уверение за обавување занает — леблебиџија, 
издадено од Општината во Тетово на име Ваит 
Беадини, е. Ново село П, Тетово. (3490) 

Здравствена легитимација на. име Садуш Аме-
ти, ул. „Цетинска" бр. 51, Тетово. (3491) 

Здравствена легитимација на име Абас. Амети, 
ул. „Цетинска" бр. 51, Тетово. (3492) 

Здравствена легитимација на име Мејреме 
Амети, ул. „Цетинска" бр. 51, Тетово. (3493) 

Здравствена легитимација на име Фатиме Аме-
ти, ул; „Цетинска" бр. 51, Тетово. (3494) 

Ученичка книшка на име Назиф Амзи е. Лака-
вица, Гостивар. (3495) 

Работна книшка на име Круме Митевски, е. 
Иванковци, Т, Велес. (3497) 
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Работна книшка на име Боро Антески, е. По-
жаране, Гостивар. (3498) 

Рабоша книшка на име Никола Стојаноски, 
с. Кана*тларци, Прилеп. (3499) 

Здравствена легитимација на име Ифет Алиос-
ка, ул. „Даб. завој" бр. 31, Прилеп. (3503) 

Свод етел ство за УШ одделение на име Бранко 
Јовчески, е. Долнени, Прилеп. (3504) 

Здравствена легитимација на име Хамди Д. 
Мируша, ул. „Штипска" бр. 5, Тетово. (3505) 

Ученичка книшка на име Рефик Мазлами, с. 
Г .Речица, Тетово. (3506) 

Здравствена легитимација на име Даница По-
пова, с. Бач, Битола. (3507) 

Здравствена легитимација на име Цвета Ди-
мовска, с. Црноец, Битола. (3508) 

Св родителство за УШ одделение на име Пан-
дора Синанова, ул. „Крушевска бр. 16, Т. Велес. 

(3509) 
Здравствена легитимација на име Виолета Б а -

так, ул. „Н. Велес", бр. 28, Т. Велес. (3510) 
Здравствена легитимација на име Нуриман Јах -

ја, е. Врапчиште, Тетово. (3511) 
Работна книшка на име Ахмед Ахмеди, ул. 

„Цетинска" бр. 54, Тетово. (3512) 
Работна книшка на име Јелица Димитриоска, 

ул. „Истра" бр. 11, Тетово. (3513) 
Сообраќајна дозвола бр. 2960 на име Неџби 

Мухарему е. Дебреше, Гостивар. (3514) 
Здравствена легитимација на име Блага Сто-

јанова ул. „ѓорѓи Сугаре" бр. 70, Битола (3515) 
Возачка дозвола бр. 2965 на име Душан Стер-

јовски, ул. „Г. Делчев" бр. 1 Гостивар. (3517) 
Здравствена легитимација на име Ѓулсим Алиу, 

е .Мало Турчане, Гостивар. (3518) 
Свидетелство од IV одделение на име Селим 

Алиу, е. М. Турчане, Гостивар. (3519) 
Уверение за квалификуван заварувач на име 

Зарко Арсоски, ул. „В. Главинов" бр. 18, Прилеп. 
(3520) 

Диплома на име Ж и в к о Б. Денковски, ул. 
„Егејска Македонија" б. б. Куманово. (3521) 

Работна книшка издадена од Собранието 
на општина Куманово на име Јован Петровски, 
ул. „11 Октомври бр. 82, Куманово. (3522) 

^Индекс бр. 20018 на ш е Славчо Маџаров, ул. 
„Бр. Поп Јордански" бр. 15, Т. Велес. (3523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Т. Велес на име Рахман Ахмедов, е. Јаболчиште, 
Скопје. (3524) 

Работна книшка рег. бр. 8874/57 на име Томе 
Анастаеоскм, Гостивар. (3525) 

Здравствена легитимација бр. 016725, издаде-
на од Кичево на име Лазар Стефановиќ, е. Та ј -
мишта, Кичево. (3526) 

Здравствена легитимација на име Рукије Аде-
мова, ул. „Козјак" бр. 117, Битола. (3527) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Амит Јахија, е. Палатица, Тетово. (3528) 

Диплома за електричар издадена од ЕМУЦ-
Битола на име Трајче Здравевски, е. Мраморани, 
Прилеп. (3530) 

Ученичка книшка од УП одделение на име 
Абдулмеџит Муслиу, е. Лакавица, Гостивар 

(3531) 
Свидетелство за УШ Одделение на име Миле 

Петковски, е. Драчево, Скопје. (3532) 
Работна книшка издадена од Куманово на име 

Аце Величкоски, е. Скачковце, Куманово. (3533) 
Свидетелство бр. 54, за Ш клас, издадено од 

училиштето „Јоаким Крчовски" — Кр. Паланка на 
име Тодос П. Стојановски, П. Д. „Криваја" бб, Ста-
ра Моравица. (3534) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Фери Бегзати, е. Горна Бањица, Гостивар. (3535) 

Свидетелство за П клас, издадено од Гим-
назијата „Г. Делчев" — Валандово на име Слобо-
дан Н. Мирчовски, е. Русиново, Берово. (3536) 

Свидетелство од УШ одделение на име Горица 
Здравеска, е. Забрчани, Прилеп. (3537) 

Здравствена легитимација на име Цена Туневс-
ка, ул. „М. Пијаде" бр. 257, Прилеп. (3538) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Р .Левката" — Прилеп на име Вера 
Попоска ул. „М. Пијаде" бр. 3, Прилеп. (3540) 

Ученичка книшка бр. 16/230, на име Грозда 
Тодороска, е. Пештани, Охрид. (3541) 

Ученичка книшка бр. 16/136 на име Јана То-
д о р о в а , е. Пештани, Охрид. (3542) 

Уверение бр. 07-2429/1 за самостојно обавува-
ње занает столар на име Киро Давчев, е. Марена, 
Кавадарци. (3543) 

Возачка дозвола бр. 4539, издадена од ОВР-
Тетово на име Амет Исени, е. Пирок, Тетово. 

(3544) 
Работна книшка бр. 18348, издадена од Скопје 

на име Стојанка Петрушевска, ул. „И. Р. Лола" бр. 
405, Тетово. (3545) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Петре Тошев" е. Росоман, 
на име Делчо Стојанов, е. Росоман, Кавадарци. 

(3547) 
Сообраќајна дозвола бр. 1380, издадена од 

СВР-Гостивар на име Накик Хандари, е .Топлица, 
Гостивар. (3548) 

Возачка дозвола бр. 1285 на име Абдулкадар 
Караберзати, ул. „18 ноември бр. 81, Гостивар. 

(3549) 
Сообраќајна дозвола бр. 3266 на име Стојан 

Поповски, ул. „Перо Јовановски", Гостивар. (3550) 
Работна книшка издадена од Виница на име 

Ванчо К. Димитров, Виница (3552) 
Свидетелство за VIII одделение на име Фора 

Гацовска, е. Гермијан, Битола. (3553) 
Свидетелство од VIII одделение, издадено од 

Училиштето „Н. Тесла" — е. Дупјачани на име 
Даница ѓорѓиеска, е. Десово, Прилеп. (3555) 

Здравствена легитимација на име Љубица Гри-
жоска, ул. „Ленин" бр. 18, Прилеп. (3556) 

Работна книшка на име Мамуд Рустеми ул. 
„Д. Г. Кора" бр. 3, Тетово. (3557) 

Работна книшка на име Цветко Димитриески, 
е. Сиричино, Тетово. (3558) 

Уверение за завршена средба способност за 
кројачка и шивачка, издадено од Општина — При-
леп на име Добрица Кузманоска, ул. „М. Ацев" 
бр. 132, Прилеп. (3559) 

Свидетелство од I година, издадено од Средно 
техничко училиште на име Лазо Ристески, е. Се-
нокос, Прилеп. (3560) 

Свидетелство за УШ одделение на име Исак 
Рамадани, ул. „Бр. Миладинови", Струга. (3561) 

Работна книшка на име Рефик Камбери, е. 
Копачин Дол, Тетово. (3562) 

Здравствена легитимација на име Даниела 
Пројчевска, ул. „Кленовец" бр. 39, Битола. (3563) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Медицинското училиште — Битола на име Олгица 
Пецаковска, е. Трап, Битола. (3564) 

Работна книшка бр. 13348, издадена од Прилеп 
на име Надежда Конеска, ул. „Марксова" бр. 101, 
Прилеп. (3566) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Цане Бонески, ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 13, 
Прилеп. (3569) 

Свидетелство бр. 233 за I клас, издадено од 
Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Радица Иванова, ул. „Орце Николов" бр. 22, Кр. 
Паланка (3570) 

Свидетелство за УШ одделение на име Раде 
Лазаревски, е. Росоман, Кавадарци. (3571) 

Работна книшка на име Абдула Беќири, Те-
тово. (3572) 

Сообраќајна книшка бр. 2219, на име Абдул-
кадар Караберзати, ул. „18 ноември" бр. 81, Гос-
тивар. (3573) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасија Султановска, Скопје. (3574) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан Мицков, Скопје. (3575) 
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Здравствена легитемација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Авдула Синани, Скопје. (3576) 

Индекс бр. 4903, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Неџмедин Алсалкини, 
Скопје. (3577) 

Воена (книшка издадена од Чаплина на име 
Миле Тодоровски, Скопје, (3578) 

Армирачка диплома издадена од Градежниот 
центар — Скопје на име Исмајл Хасани, Скопје. 

(3579) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Василко Богески, Скопје (3580) 
Индекс бр. 14651, издаден од Економскиот ф а -

култет — Скопје на име Љупчо Ламбевски, Скопје. 
(3581) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ско-
пје на име Драган Шекеровски, Скопје. (3582) 

Индекс бр. 3345/а, издаден од Електромашин-
скиот факултет — Скопје на име Зоран Коста-
д и н о в ^ , Скопје. (3583) 

Индекс бр. 3903, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Татјана Хаџи Митова, 
Скопје. (3584) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кенан Ајдаровски, Скопје. (3585) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Мирјана Крушевска, Скопје. (3586) 

Свидетелство за I клас, издадено од Педагош-
ката гимназија „Никола Карев" — Скопје на име 
Милка Недевска, Скопје. (3587) 

Диплома за завршен испит, издадена од Средно 
медицинското училиште во Скопје на име Фросина 
Недевска, Скопје. (3588) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО— 
Скопје на име Алексо Каптелов, Скопје. (3589) 

Воена книшка издадена од Ластосво на име 
Никола С. Стојановски, Скопје. (3590) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Пановски, Скопје. (3591) 

Индекс бр. 12415, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Милица Ј а д р е в с к а , Скопје. 

(3592) 
Индекс бр. 155, издаден од Пр авио-економскиот 

факултет — Скопје на име Благој Ралев, Скопје. 
(3593) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Нада Цикуноска, Скопје. (3594) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бошко Станковски, е. Трубарево, 
Скопје. (3595) 

Воена книшка издадена од Карловац — В. П. 
5102 на име Костадин Станковски, е. Трубарево, 
Скопје. (3596) 

Диплома за положен матурски испит, издадена 
од Училиштето за ученици во стопанство „Коце 
Металец" — Скопје на име Влајко Трпески, Скопје. 

(3597) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сунчица Станкоска, Скопје. (3598) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Дидар Аметова, Скопје. (3599) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Лена Јованова, Скопје. (3600) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Бисерка Панчева, Скопје. (3601) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Рагбет Алиевска, Скопје. (3602) 
Диплома за положен испит, издадена од Сте-

нодактилографското училиште во Скопје на име 
Душанка Димовска, Скопје. (3603) 

'Свидетелство за Ш клас, издадено од Гимна-
зијата „Георги Димитров" — Скопје на име Димче 
Лазаревски, Скопје. (3604) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Костова, Скопје. ((3605) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Голупка Јовановска, Скопје. (3606) 

Индекс бр. 6041, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Вера Јаревска, Скопје. 

(3607) 

Работна книшка од Скопје на име Слободанка 
Кузманова, Скопје. (3608) 

Здравствена легитимација бр. 178, издадена од 
Скопје на име Веселинка Стефанова, Скопје. 

(3609) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Србахат Кантур, Скопје. (3610) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Ненад Булаиќ, Скопје. (36111) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Благоја Анас^тасоски, Скопје. (3612) 
Диплома за положен завршен испит, издадена 

од Гимназијата „Љупчо Сантов" — Кочани на 
име Лазар Лазаров ,Скопје. (3613) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмолетката „Владимир Илич Ленин" — Скопје 
на име Станка Димова, Скопје. (3614) 

Диплома за детска негователка на име Станка 
Димова, Скопје. (3615) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Хамит Дестан, Скопје. (3616) 

Ученичка книшка за I и II година, издадена 
од УЗУС „Димитар Влахов" Скопје на име Љупчо 
Јованчевски, Скопје. (3617) 

Индекс бр. 14173, издаден од Правниот ф а -
култет — Скопје на име Јордан Спасовски, Скопје. 

(3618) 
Работна книшка издадена од Чаковец на име 

на име Павао Куханец, Скопје. (3619) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Веска Ивановска, Скопје. (3620) 
Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 

од Основното училиште во Бутел II — Скопје на 
име Авуше Љачи, Скопје. (3621) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Киро Павловски, Скопје. (3622) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Сава Трпкова, Скопје. (3623) 

Диплома за квалификуван работник-бравар, 
издадена од Градежно машинскиот училишен цен-
тар-Скопје на име Благоја Цветковски, Скопје(3624) 

Воена книшка издадена од Воен отсек-Скопје 
на име Синан Исмаил ов, Скопје. (3625) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Никола Пановски, Скопје. (3626) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Бајрам Бајрами, Скопје. (3627) 

Индекс бр. 18633, издаден од Филозофскиот 
факултет-Скопје на име Драгољуб Петковиќ, Скоп-
је. (3628) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Нада Јовческа, Скопје (3629) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмолетката „Парпарими" — е. Отуденичани на 
име Камил Јакупи е. Студеничани, Скопје (3630) 

Индекс бр. 14216, издаден од Правниот ф а -
култет-Скопје на име Славица Стојановска, Скоп-
је. (3631) 

Работна книшка на име Трпе Минчо Мојсов, 
Виница (1) 

Уверение бр. 578, за шивач издадено од СО — 
Прилеп на име Цветанка Тотеска , ул. „Борка Та-
лески" — 71 Прилеп. (2) 

Откупна белешка бр. 10965 од 11. V. 73 го-
дина, издадена од ЗПТО- „Кисела Вода" — Кри-
во ташт ани на име Стеван Четароски, е. Кривогаш-
тани, Прилеп. (3) 

Свидетелство од П клас гимназија на, име Дра-
ге Талески, ул. „Орце Мартинов" бр. 27, Т. Велес. 

(4) 
Работна книшка на име Ќамил Ибиши, е. Г. 

Речица, Тетово. (5) 
Диплома за завршена трговска школа на име 

Михајло Ачески, ул. „Сотка Ѓорѓиоска" бр. 101, 
Прилеп. (6) 

Здравствена легитимација на име Лилјана Ѓор-
ѓиоска, ул. „Ц. Илиески" бр. 13, Прилеп. (7) 

Работна книшка на име Кирил Трајковски, е. 
Бајловце, Куманово. (8) 
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Работна книшка издадена од Куманово на име 
Бошко Благојевиќ, е. Горно Којнаре, Куманово. 

(9) 
Свидетелство за трговско училиште на име 

Алексија Воденичарова, ул. „Димко Најдов бр. 78, 
Т. Велес. (10) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Војо Димковски, е. Доброшане, Куманово. (11) 

Работна книшка издадена од Кочани на име 
Иван Д. Маринов, Виница. (12) 

Здравствена легитимација на име Милица Ло-
зановска, е. Кутретино, Битола. (13) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО-
Скопје на име Стојан Иванов, Скопје. (14) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО-
Скопје на име Божана Аџиниколова, Скопје (15) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јашко Селим, Скопје. (16) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Владислав Стојковиќ, Скопје. 

(17) 
Уверение за положен калфински испит — 

брав аро-Стру гар, издадено од Заводот за з а б о л у -
вање на работници на град Скопје на име Стојко 
Белковски, Ѓ. Петров. (18) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Радослав Цариќ, Скопје. (19) 

Работна книшка рег. бр. 15/3077, сер. бр.29508} 
издадена од Скопје на име Иван Цветковски, 
Скопје. (20) 

Месечна карта за градски сообраќај на име 
Назим Мехмед, Скопје. (21) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек-
Скопје на име Ване Плуковски, Скопје. (22) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Исак Демири, Скопје. (24) 

Воена книшка издадена од Тетово на име Алим 
Ф. Елмаз, Скопје. (25) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Спасе Јуру ковески, Скопје. (26) 

Ученичка книшка од 1-1У клас, издадена од 
ЕМУЦ-Скопје на име Томислав Шишковски, 
Скопје. (27) 

'Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Хемисково техничко училиште — Т. Велес на име 
Стојан Бухов, Скопје. (28) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Кучково иа име Јо-
ванка Трипуновска, Скопје. (29) 

Свидетелство за I година, издадено од Занает-
чиското училиште „Димитар Влахов" — Скопје 
на име Асип Зекиров, Скопје. (30) 

Индекс бр. 5245, издаден од Медицинскиот ф а -
култет- Скопје на име Зоран Мариќ, Скопје. (31) 

Свидетелство за П клас, издадено од Авто-
собраќајниот училишен центар во Скопје на име 
Петре Попов, Т. Велес. (32) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Елена Дорева, Скопје. (33) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Мирче Ордев, Скопје. (34) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Радица Димитриевска, Скопје. 

(35) 
Ученичка книшка за VI одделение, издадена 

од Основното училиште „Хр. Тодоров ски-Карпош" 
— Скопје на име Гордана Игњатова, Скопје. (36) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од училиштето „Посталоци" —• Скопје на име Ј у -
суф Сеитовски, Скопје. " (37) 

Свидетелство за завршен едногодишен дакти-
лографски курс во Скопје на име Бранка Нелковс-
ка, Скопје. (38) 

Воена книшка издадена од Охрид на име Ен-
вер Далип ,Скопје. (39) 

Ученичка книшка за УШ одделение, издадена 
од Основното училиште „Крсте Петков Мисирков" 
— Скопје на име Алтана Бахтијар, Скопје. (40) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Лилјана Јанева, Скопје (41) 

Ученичка книшка од I година, издадена од 
Трговското училиште-Скопје на име Виолета Ја -
невска, Скопје. (42) 

Студентска легитимација бр. 4722, издадена од 
Природно-математичкиот факултет-Скопје на име 
Фарух Иглица, Скопје. (43) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Мирјана Атанасиев ска, Скопје. (44) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Цветанка Бобановска , Скопје. 

(45) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Ленка Милчиќ, Скопје. (46) 
РЃндекс бр. 5915, издаден од Медицинскиот ф а -

култет- Скопје на име Милорад Јеремиќ, Скопје. 
. (47) 

Индекс бр. 1819, и студентска легитимација, 
издадени од Медицинскиот ф а ку л т е'т - Скопје на 
имо Никола Страхилов, Скопје. (48) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Демир Ферхатовић, Скопје. (49) 

Работна книшка на име Методија Б. Анас-
тасовски, Виница. (50) 

Здравствена легитимација на име Себија Зе-
киро!ска, ул. „Тризла" — Ј 1 5 7 , Прилеп. (52) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето, Кл. Охридски" —• Прилеп на име 
Виолета Камческа, ул. „А. Слабејко" бр. 54, При-
леп. (54) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимна-
зијата „К. Рацин'' — Т. Велес на име Велика Пет-
ровска, ул. „Бл. Ѓорев" — 145, Т. Велес. (55) 

Работна книшка на име Ариф Демири, е. Ж е -
лино, Тетово. (56) 

Работна книшка на име Абдурам А. Емини, 
е. Милетино, Тетово. (58) 

Свидетелство за УШ одделение на име Заим 
С. Јонузи, е. Форино, Гостивар. (59) 

Уверение за електроинсталатерски испит, из -
дадено од ОС-Берово на име Душан Г. Мушкарс-
ки, е. Смој мир ово, Берово. (60) 

Ученичка книшка издадена од Осумгодишно -
то училиште во е. Могила на име Розетка Пив-
ков ска е. Могила, Битола. (61) 

Работна книшка бр. 2274, на име Драгомир 
Јончески, е. Тополчани, Прилеп. (62) 

Здравствена легитимација на име Мино Бо-
жиноски, ул. „М. Пијаде" — бр. 15, Прилеп. (64) 

Здравствена легитимација на име Јосиф Божи-
носки, ул. „М. Пијаде" бр. 15, Прилеп. (бб) 

Свидетелство за I клас, издадено од Градеж-
ното училиште-Прилеп на име Цветко Рунески, 
ул. ,.Г, Салај" бр. 43, Прилеп. (67) 

Ученичка книшка од У-УШ одделение, изда-
дена од Училиштето „11 Октомври" — Прилеп на 
име Стева Павловска, ул. „К. Јосифоска" бр. 258, 
Прилеп. (70) 

Работна книшка издадена од ОНО-Куманово 
на име Видан С. Гашевски, ул. „В. И, Туне" бр. 
14/1-9, Куманово. (71) 

Свидетелство за УШ одделение на име Божа-
на Тембелска, е. Бучин, Крушево. (72) 

'Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Јоаким Крчовски" — Кр. Паланка 
на име Мирон Додев, е. Конопница, Кр. Паланка. 

(73) 
Свидетелство за незавршена П година, изда-

дено од Економското училиште на име Васил Ѓ. 
Камев, ул. „Мирка Гинева" бр. 2, Т. Велес. (74) 

Свидетелство за I клас, издадено од Стопан-
ско™ училиште „Коле Неделков" — Т. Велес на 
име Олга Трај кова, ул, „Кр. Марко" бр. 2,. Т. Велес. 

(75) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Т. Велес на име Добринка Јосифова, ул. „Јовче 
Чучук" бр. 26, Т. Велес. (76) 

Свидетелство за УШ одделение на име Богоја 
Димовски, е. Блаце, Тетово. (77) 

Свидетелство за УШ одделение на име Бајрама-
ли Пајазити, е. Челопек, Тетово. (78) 
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Ученичка книшка, издадена од Основното учи-
лиште „Народна Револуција" — е. Боговиње, на 
име Реџеп Адеми, е. Урвич, Тетово. (79) 

Здравствена легитимација, бр. 35190 на име 
Агим Емри, ул. „Беличица" бр. 83, Гостивар. (80) 

Свидетелство од Ш година гимназија на име 
Цвета Синановска, е. Беловиште, Гостивар. (81) 

Работна книшка издадена од Делчево на име 
Михалчо Ј. Стоименовски, е. Луковица, Делчево. 

(82) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Основното училиште „Васил Главинов" — Скопје 
на име Шезад Шефер, Скопје. (83) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
на име Трајанка Сугареска, е. Радишане Скопје. 

(85) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Осмолетката „Његош" во нас. „Колонија" — Скопје 
на име Снежана Спирковска, Скопје. (86) 

Индекс бр. 16066, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Јелена Петковска, Скопје. 

(87) 
Ученичка книшка за Ш и IV година, издадена 

од' ЕМУЦ „Никола Тесла" — Скопје на име Митре 
Марковски, Скопје. (88) 

Ученичка книшка од IV до УШ одделение, из-
дадена од Основното училиште „Владо Тасевски" 
— Скопје на име Александар Краевски, Скопје. 

(89) 
Ученичка книшка од IV до УШ одделение, из-

дадена од Основното училиште „Владо Тасевски" 
— Скопје на име Бранко Јовановски, Скопје. (90) 

Ученичка книшка за УП одделение, издадена 
од Основното училиште „Владо Тасевски" — Скоп-
је на име Владимир Мицевски, Скопје. (91) 

Свидетелство за завршено Стопанско училиште 
„Димитар Влахов" •— Скопје на име Раде Тошев-
ски, Скопје. (92) 

Здравствена легитимација на име Кемсер Аса-
нова, ул. „М. Ацев" бр. 70а, Битола. (95) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето 
„Добре Јовановски" — Прилеп на име Рубинчо 
Јанкулоски, ул. „Сутјеска" бр. 4, Прилеп. (96) 

Индекс бр. 274/71 на име Нада Стефаноска, 
ул. „Пане Талески" бр. 11, Прилеп. (100) 

Работна книшка на име Спаска Митевска , ул. 
„К. Ј. Питу" бр. 13а, Куманово. (101) 

Свидетелства од 67/68, 68 '69 69'70 година, из-
дадени од Индустриското училиште „К. Недел-
ковски" — Т. Велес на име Атанас Тонев, е. Г. 
Оризари, Т. Велес. (102) 

Свидетелство за Ш г о д и н а , издадено о д Сред-
но економско училиште Т. В е л е с н а и м е Цвета 
Димова, ул. „Владимир Комаров" бр. 16 1-12, Скоп-
је. (103) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шинѓиле Беќири, е. Жељице, Тетово. (104) 

Возачка дозвола бр. 1233, издадена од ОВР — 
Тетово на име Изет Деари, ул. „Илинденска" бр. 
119, Тетово. (105) 

Свидетелство од I година, издадено од Индус-
триското училиште „Злате Ма лакоски" — Гостивар 
на име Сандре Исакоски, ул. „Беличица" бр. 64, 
Гостивар. П06) 

Свидетелство од П година, издадено од Индус-
триското училиште „Злате Малакоски" — Гости-
вар на име Сандре Исакоски, ул. „Беличица" бр. 
64, Гостивар (107) 

Работна книшка на име Неџат М е м е д и , е. Фо-
рино, Гостивар. " (108) 

Диплома издадена од Гимназијата „П. Попос-
ки" —. Гостивар на име Стојмир Стојановски, ул. 
„Гоце Делчев бр. 2 Гостивар. (109) 

Возачка дозвола бр. 3733, .издадена од ОВР — 
Гостивар на име Сафет X. Хамза, Гостивар. (НО) 

Диплома бр. 19-15932/7, издадена од Средно 
стручното училиште за внатрешни работи на СРМ 
во Идризово — Скопје на име Димитар В. Дими-
триески, Гостивар. (111) 

Пасош бр. 239488 на име Димитар Атанасов, 
ул. „4 јули" бр .20 Штип. (112) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Д. 
Груев" — Битола на име Сузана Стефанова, ул. 
„Штипска" бр. 20, Битола. (113) 

Диплома на име Ицко Конески, е. Селце При-
леп. (114) 

Свидетелство издадено од Училиштето „М. 
Ацев" •— Прилеп на име Каролина Михај лоска, 
ул. „М. Тито" бр. 75,а Прилеп. (116) 

Здравствена легитимација издадена од Прилеп 
на име Еленеда Бунтеска, е. Мажучиште, Прилеп. 

(1417) 
Свидетелство за УШ одделение, на име Бранко 

Стојанов, ул. „Бр. Миладинови" бр. 27, Т. Велес 
(118) 

Свидетелство за П клас, издадено од Гимна-
зијата „К, Рацин" -— Т. Велес на име Синавер 
Демиров, ул. „Крушевска" бр. 43, Т. Велес. (119) 

Работна книшка на име Решит Руфат, е. Ве-
шала, Тетово. (120) 

Земјоделска здравствена легитимација на име, 
Кулзаде Зекира, е. Јеловјане, Тетово. (121) 

Здравствена легитимација бр. 27577, издадена 
од ЗСО- Т. Велес на име Томислав Костадинов, 
е. Градско, Т. Велес. (123) 

Работна книшка издадена од ОС-^Виница 
па име Блаже Ф. Попов, ул. „Плачковички одред" 
бр. 12, Виница. (124) 

Здравствена легитимација на име Мара Сто-
јановска, ул. „К. Волнароски" бр. 46, Прилеп. 

(127) 
Свидетелство за УШ одделение, па име Пет-

ре Миланоски, ул. „К. Волканоски" бр. 107, При-
леп. (129) 

Свидетелства од П и Ш клас, издадени од 
Економското училиште „К. Ј. Питу" — Прилеп на 
име Димче Борчески, е. Боротино, Прилеп. (131) 

Свидетелство од I година економско училиште 
на име Методија Димески, ул. „К. Неделкооки" 
бр. 7, Прилеп. (132) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Д. Јованоски" — Прилеп на име Сне-
жана Ристеска, ул. „11 Октомври" бр. 252, Прилеп. 

(133) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

ЦОУ „Ј. Крчоски" — Кр. Паланка, на име Добри-
ла Митовска, е. ЈСонопница, Кр. Паланка. (136) 

Свидетелство за УШ одделение на име Стојан 
Палковски, е. Теово, Т. Велес. (138) 

Ученичка книшка издадена од ЦОУ „Славчо 
Стојменов" — Виница на име Манева Станка е. 
Јакимово, Виница. ' (139) 

Здравствена легитимација бр. 303262, издадена 
од ЗСО-Скопје на име Хакије Абдулахи, е. Раду-
ша, Г, Петров. (140) 

Индекс бр. 196, издаден од ВТШ-Битола на име 
Владимир Стојковски, ул. „Кр. Јооковски" бр. 26, 
Прилеп. (141) 

Свидетелство на име Пане Гулески, е. Средо-
рек, Прилеп. (142) 

Свидетелство од I година, издадено од СТУ-
„Н. X. Орде Чопела" — Прилеп на име Љупчо 
Цветкоски, ул. „М. Козар" 131, Прилеп. (143) 

Свидетелство за УШ одделение на име Фикри 
Имери, ул. „Београдска" бр. 40, Гостивар. (145) 

Ученичка книшка на име Снежана Данилоска, 
ул. „Б, Јованоски" бр. 13, Гостивар. (146) 

Работна книшка на име Хасим Мемеди, е. Гор. 
Б а њ и ц а , Гостивар. ' (147) 

Свидетелство за УШ одделение, на име Ис-
лам Мустафи е. Топлица, Гостивар. (148) 

Ученичка книшка издадена (ОД Училиштето 
„Добре Јованоски" — Прилеп на име Беќир Ај -
в а з о в и , ул. „Тризла" бр. 765, Прилеп. (149) 

Ученичка книшка од VIII одделение, издаде-
на од Училиштето „11 Октомври" — Прилеп на 
име Марика Кузманоска, ул. „К. Јосифоски" бр. 
183а, Прилеп. (150) 

Ученичка книшка од УШ одделение, издаде-
на од Училиштето „Кл. Охридски" Прилеп на име 
Зоран Михајл оски, ул. „М. Тито" бр. 85а, Прилеп. 

(151) 
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Ученичка книшка од IV одделение, издадена 
од Училиштето „Р. Левата" — Прилеп на име 
Златко Кузманоски, ул. „Ц. Којнарец" бр. 281, 
Прилеп. (153) 

Ученичка книшка од П одделение, издадена од 
Училиштето „Добре Јованоски" — Прилеп на име 
Идавер Бајрамоски, ул. „Тризла" бр. 129, Прилеп. 

(155) 
Свидетелство од I година, издадено од СТУ „Н 

X. Орде Чопела" — Прилеп на име Љупчо Цвет-
коски, ул. „М. Козар" бр. 131, Прилеп. (156) 

Свидетелство од УШ одделение на име Сулај 
Ферати, с. Длапкин Дол, Кичево. (157) 

Ученичка книшка за УШ одделение на име 
Адем Аметовски, Т. Велес, (158) 

Ученичка книшка од I до VI одделение на 
име Бесим Ајрулаи, с. Милетино, Тетово. (159) 

Ученичка книшка од I — IV одделение на име 
Зикаир Незири, с. Милетино, Тетово. (160) 

Свидетелство за П клас гимназија на име Асип 
Зећири, с. Чегране, Гостивар. (161) 

Свидетелства од П и Ш клас, издадени од 
Индустриското училиште Гостивар на име Рама-
зан Рамадани, ул. „Ристо Оџак" бр. 36, Гостивар. 

(162) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Училиштето „К. Волнароски" с. Тополчани на име 
Тоде Петончевски, с. Тополчани, Битола. (163) 

Ученичка книшка на име Адвиде Исеини, ул. 
„18 ноември" бб, Гостивар. (166) 

Ученичка книшка на име Илмиасан Шеху, 
Гостивар. (169) 

Сообраќајна дозвола на име Јонус Ибрахими, 
е. Врапчиште, Гостивар. (170) 

Диплома бр. 01-232/1, издадена од Гимназијата 
„А. Рускоски" — Берово на име Павлинка Крка-
чоска, е. Велгошти, Охрид. (171) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Стиф Наумов" 
— е. Драмче на име Бранко Г. Стојковски, е. Ки-
селица, Делчево. (172) 

Свидетелство за УШ одделение на име Наун 
Наунов, е. Лепопелци, Кочани. (173) 

Ученичка книшка за I одделение, издадена од 
Осмолетката „Лазо Трновски" — Скопје на име 
Снежана Петровска, Скопје. (174) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Светлана Ѓорѓиевска, Скопје. 

(175) 
Свидетелство за квалификуван работник пре-

цизен механичар, издадено од ЕМУЦ Скопје на 
име Данило Блажевски, Скопје. (176) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмолетката „Браќа Рамиз Хамид" Охрид на име 
Неџмедин Рашид, Скопје. (177) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Јане Сандански" — Скоп-
је на име Рамадан Дестанов, Скопје. (178) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Рамадан Али, Скопје. (179) 

Диплома за положен матурски испит, изда-
дена од Средно економското училиште „Мите Бо-
гоевски" — Охрид на име Владимир Алачов, ул. 
„Славеј Планина" бр. 35, Охрид. (180) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Стојко Горески, Скопје. (181) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Љубица Ковалековска, Скопје 

(182) 
Здравствена . легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Слободан Величковски, Скопје. 
(183) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од 
Основното училиште „Моше Пијаде" — Ѓ. Петров 
на име Ратка Јошева, Ѓ. Петров Скопје. (184) 

Ученичка книшка за I до Ш одделение, изда-
дена од Осмолетката „Браќа Миладинови" — е. 
Матка на име Мица Димишковска, Скопје. (185) 

Ученичка книшка за П клас, издадена од ГУЦ 
„Здравко Цветковски" — Скопје на име Виолета 
Георгиева, Скопје. (186) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Основно училиште Скопје на име Музафер Ка -
риман, Скопје. (187) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Музафер Кариман, Скопје. (188) 

Ученичка книшка за Ш одделение, издадена 
од Основното училиште „Крсте Мисирков" нас. Ма-
џари-Скопје на име Љубица Бојчева, Скопје. 

(189) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Нухи Османи, Скопје (190) 
Воена книшка издадена од Рошзница на име 

Ћорш М. Чанкулов, Скопје. (191) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скоије на име Владимир Стојановски, Скопје. 
(192) 

Индекс бр. 2262, идзаден од Архитектонско-
градежниот факултет-Скопје на име Зоран Биба-
новски, Скопје. (193) 

Свидетелство за IV година, издадено од СТУ-
„Здравко Цветковски" — Скопје на име Стево Га-
е в с к и , Скопје. (194) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Драган Шпигов, Скопје. (195) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Стојанче Илиевски, Скопје. (196) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Ратка Рајчиќ, Скопје. (197) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име 
Петре Дуртаноски, е. Кривогаштани, Прилеп. 

(200) 
Свидетелство од УШ одделение, издадено од 

Вечерното училиште за возрасни, на име Стојан 
Тодороски, ул. „Мукос" бр. 46, Црилеп. (201) 

Здравствена, легитимација (издадена од Прилеп 
на име Тодор Костадиновски, е. Зрзе, Прилеп. (202) 

Свидетелство бр. 06-282/26, за завршен I клас, 
издадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Па-
ланка, на име Миле Стефановски, е. Осиче, Кр. 
Паланка. (207) 

Работна книшка бр. 29994, издадена од Кума-
ново на име Васил Тодоровски, ул. „11 Октомври" 
бр. 78, Куманово. (208) 

Свидетелство бр. 81 за УШ одделение, изда-
дено од Училиштето „М. Ацев" на име Миладин 
Трајаноски, е. Крапа, М. Брод. (209) 

Работна книшка на име Спиро ѓорѓиев, ул. 
„М. Горки" бр. 184, Т. Велес. (210) 

Свидетелство на име Дехар Карим ани, е. Сед-
ларево, Тетово. (212) 

Свидетелство за IV одделение на име Селим 
Рамани, е. Здуње, Гостивар. (213) 

Работна книшка на име Рамадан Лумани, е. 
Србиново, Гостивар. (214) 

Свидетелство бр. 289 за УШ одделение на име 
Али Бектеши, е. Форино, Гостивар. (215) 

Ученичка книшка на име Миле Билбилоски, 
ул. „18 ноември" бр. 23, Гостивар. (216) 

Свидетелство за V одделение на име Милан 
Петроски, е. Д. Јеловце »Гостивар. (217) 

Возачка дозвола бр. 600, издадена од ОВР-Гос-
тивар на име Крсто Смиљковски, ул. „Желез-
ничка" бр. 1, Гостивар. (218) 

Ученичка книшка за VI одделение на име 
Душко Трпески, е. Здуње, Гостивар. (219) 

Ученичка книшка на име Слободан Костоски, 
ул. „Мара Угринова" бр. 8, Гостивар. (220) 

Ученичка книшка бр. 527 на име Ангелина 
Христова, Берово. (22|1) 

Здравствена легитимација на име Јован Пет-
ровски, ул. „К. Абрашевић бр. 63, Битола. (222) 

Свидетелство за I година, издадено од УЗУС 
„Кочо Рацин"-Битола на име Цвета Тодорова, ул. 
„7 Бригада" бр. 28, Битола. (223) 

Свидетелство од I година хемиско училиште 
на име Цветанка Крстева, ул. „М. Горки" бр. 108, 
Т. Велес. (225) 

Ученичка книшка на име Алија Спаија, е. Гор 
Оризари, Т. Велес. (226) 
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Диплома за завршено индустриско училиште 
на име Војне Војнески, е .Чифлик, Охрид. 

(227) 
Диплома за завршен куварски занает на име 

Џезаир Ибраими, Гостивар. (228) 
Свидетелства за I и П клас, издадени од СТХ-

ПУ-Прилеп на име Цветан Огненовски, е. Дол-
нени, Прилеп. (229) 

Здравствена легитимација на име Темелко Кон-
доски, ул. „Републиканска" бр. 3, Црилеп. (230) 

Здравствена легитимација на име Пара Кон-
доска, ул. „Републиканска" бр. 3, Прилеп. (231) 

Здравствена легитимација на име Круме Пир-
тоноски, ул. „Ило Попадинец" бр. 10, Варош, При-
леп. (232) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Драган Кондоски, ул. „Марксова" бр. 64, Прилеп. 

(233) 
Здравствена легитимација на име Лила Геор-

гиоски е. Топлица, Прилеп. (234) 
Здравствена легитимација на име Борис Свр-

тинеоки, ул. „М. Пијаде" бр. 271а, Прилеп. (235) 
Работна книшка на име Џавит Берзати, е. Г. 

Палчиште, Тетово. (236) 
Работна книшка на име Амза Берзати, е. Гор. 

Палчиште, Тетово. (237) 
Свидетелство за П година индустриско учи-

лиште на име Рамче Халими, е. Врапчиште, .Гос-
тивар. (238) 

Уверение за самостално обавување на молерс-
ки работи, издадено од О. С. — Т. Велес на име 
Ристо Неделковсии, е. Ореше, Т. Велес. (241) 

Свидетелство за УШ одделение на име Исмет 
Елези, е. Чегране, Гостивар. (242) 

Ученичка книшка на име Соња Николоска, 
Гостивар. (243) 

Работна книшка на име Хај рула Хамзаи, е. 
Беловиште, Гостивар. (244) 

Свидетелство за УШ одделение на име Димит-
рија Иваноски, ул. „11 октомври" бр. 3, Прилеп. 

(245) 
Оружен лист издаден од ОВР-Струга на име 

Неџат Арсланоски, е. Богојци, Струга. (246) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Сулејман Исмаили, е. Синичани, Тетово. (247) 
Здравствена легитимација на име Узеир Таири, 

е. Д. Бањица, Гостивар. (248) 
Здравствена легитимација на име Лена Нау-

моска. ул. „Б. Кидрич" бр. 250, Гостивар, (249) 
Здравствена легитимација на име Митра Га-

е в с к а , е. Кременица, Битола. (250) 
Ученичка книшка од VI одделение, издадена 

од Училиштето „П. Даскалот" — е. Долнени на 
име Круме Димчески, е. Сенокос, Прилеп. (252) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Кире Гаврилоски" — Прилеп на име 
Митра Пижова, ул. „Н. Тесла" 4, Прилеп. (253) 

|Свидетелство за УШ одделение на име Аце 
Ристов, е. Извор, Т. Велес. (254) 

Работна книшка на име Расим Рамадани, е. 
Г. Палчиште, Тетово. (256) 

Работна книшка на име Амет Шабани, е. Доб-
роште, Тетово. (257) 

Здравствена легитимација на име Кернат Јаи-
ри, ул. „Р. Цониќ", бр. 80, Тетово. (259) 

Ученичка книшка од П одделение на име Дон-
чо Врановски , е. Шемшево, Тетово. ((262) 

Здравствена легитимација на име Азем Ади-
лова, е. Десово, Прилеп. (263) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Училиштето „Живко Трајковски" — Скопје на 
име Горан Ч а д и е в с к и , Скопје. (266) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Ивица Цветковски, Скопје. (267) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО-
Скопје на име Жанина и Воислав Шапчевски, 
Скопје. (268) 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Ејуп Мерсели, е. Бојане Скопје. (269) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Дебар на име Голушка Јованоска, Скопје. (270) 

Свидетелство бр. 02-299/1, за квалификуван 
работник — електроинсталатер, издадено од Ра-
ботничкиот дом-Скопје на име Кузман Младеновиќ, 
Скопје. (271) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Милан Јовановски, Скопје. (272) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Кирил и Методи" — е. Ро-
мановце-Кумановско на име Драган Спасовски, 
е. Г. Лисиче, Скопје (273) 

Ученичка книшка за УШ одделение, издадена 
од Основното училиште „Кирил и Методи" — 
Скопје на име Александар Панев, Скопје. (274) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Даница Ицкова, Скопје. (275) 

Свидетелства за I, П, Ш и IV година, издадени 
од ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Љиљана Флоровска, Скопје. (276) 

Диплома за положен завршен иопит, издадена 
од Авто сообраќајниот училишен центар-Скопје 
на име Панче Лазаров, Скопје. (277) 

Воена книшка издадена од Вараждин н а име 
Димче Кралев, Скопје. (278) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Никола Трпевски, Скопје. (281) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Трајко Панчев, Скопје. (282) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Мигбер Каиљ, Скопје. (283) 

Свидетелство бр. 312/1957 за IV година, изда-
дено од Училиштето за ученици во стопанство „Д. 
Влахов" Скопје на име Неат Ахмети, Скопје. 

(284) 
Индекс бр. 12537, издаден од Економскиот ф а -

култет — Скопје на име Стефан Милошевски, Скоп-
је. (285) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Киро Зеков, Скопје. (287) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Стоилко Левајковски, Скопје. (288) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Марија ДимитријевиЈс, Скопје. 

(289) 
Воена книшка издадена од Крагујевац на име 

Авдираман Хоџа, е. Рашче, Скопје. (290) 
Диплома издадена од Трговски училишен цен-

тар-Скопје на име Вукица Анастасова, Скопје. 
(291) 

Воена книшка издадена од Воен отсек-Скопје 
на име Јован Трпчевски, Скопје. (292) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО-
Скопје на име Султана и Смиља Серафимово^ , 
Скопје. (293) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Пе-
тар Христов, Скопје. (294) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Сулејман Алија, Скопје. (295) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје 
на име Драгица Зајкова, Скопје. (296) 

Уверение за положена квалификација — те-
рацер, издадено од, Градежниот центар-Струга на 
име Сабит Муратовски, е. Патишка Река, Скопје. 

(297) 
Диплома за положен завршен испит, издадена 

од Средно техничкото училиште „Здравко Цвет-
ковски" — градежен отсек, на име Илија В. Ди-
митров ски, Скопје. (298) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на им Ганчо Каковски, Скопје. (299) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Мунивер Сул еј манова, Скопје. (ЗОО) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Бабан Лазиќ, Скопје. (301) 

Ученичка книшка за УП одделение, издадена 
од Основното училиште „26 јули" населба Шуто 
Оризари, на име Назми Акуни, Скопје. (302) 
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Ученичка книшка за Ш одделение, издадена до 
Основното училиште „26 јули" — нас. Шуто Ори-
зари-Скопје на име Зејнел Акуни, Скопје. (303) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Димитри Карамитре, Скопје. (304) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Љубица Блажевска, Скопје. (305) 

Воена книшка издадена од Крагуевац на име 
Благоја Златановски, Скопје. (306) 

Свидетелство за завршено двегодишно дакти-
лографско училиште — Скопје на име Лилјана 
Саркисјан, Скопје. (307) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ќани Неловски, Скопје. (308) 

Воена книшка на име Ристо Рогов, Скопје. 
(309) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Илија Стојанов, Скопје. (310) 

Слободна карта издадена од Градски сообра-
ќај-^Скопје на име Ангелко Серафимовски, Скоп-
је. (ЗИ) 

Месечна карта издадена од^ Градски сообра-
ќај-Скопје на име Ратка Рајчиќ, Скопје. (312) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Иван Ивановски, Скопје. (313) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Скопје на име Муамед Бајрами, Скопје. (314) 

Службена легитимација и слободна возна кар-
та, издадена од ГАСП-Скопје на име Атанас Зд-
рав ковски, Скопје. (315) 

Свидетелство за УШ одделение на име Петар 
Крстески, ул. „Кире Гаврилоски, бр, 3, Прилеп. 

(319) 
Работна книшка на име Ќаили Суља, ул. „М. 

Тито" бр. 124, Тетово. (322) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фадил Идризи, с. Озормиште, Тетово. (324) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Битола на име Менка Велевска, ул. „I" бр. 16/4, 
Битола. (326) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Битола на име Благојче Гетовски, е. Кукуречани, 
Битола. (327) 

Работна книшка на име Миле Димоски, ул. 
„А. Адемоски" бр. 2,Прилеп (330) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „Стиф Наумов" — Ресен на име Ни-
колина П. Филиповска, с. Јанковец, Ресен (332) 

Свидетелство за УШ одделение на име Виоле-
та Абрашева ,ул. „Кирил и Методи" бр. 47, Т. Ве-
лес. (333) 

Рабоша книшка на име Куртали Даути, с. 
Бродец, Тетово. (334) 

Здравствена легитимација на име Вебије Ра -
мадани, ул. „Илинденска" бр. 212. Тетово. (335) 

Диплома и ученичка книшка од гимназија на 
име Гадур Елези, е. Чегране, Гостивар. (336) 

Диплома бр. 1986, издадена од ВПШ-Скопје 
на име Тод оси ја Апостолоски, ул. „Б. Кидрич" бр. 
147, Гостивар. (338) 

Здравствена легитимација на име Марика Пет-
рова, ул. „Буков лист" бр. ЗЗа, Битола (339) 

Свидетелство за УШ одделение на име Цена 
Стојаноска, е. Десово, Прилеп. (341) 

Свидетелство за УШ одделение на им Кирил 
Стојаноски, с. Селце, Прилеп. (342) 

Свидетелство бр. 485 за ѕидар на ш е Раим 
Бастриу, е. Присојним, Гостивар. (343) 

Рабоша книшка на име Васе Настески, ул. „С. 
Крстески" бр. 157, Гостивар. (344) 

Свидетелства од I П клас гимназија на име 
Олгица Герасимоска, с. Зубовце, Гостивар. (345) 

Возачка дозвола бр. 2186, издадена од СВР-
Гостивар, на име Веле Богданоски е. Балиндол, 
Гостивар. (346) 

Индекс бр. 2699, издаден од ПА-Битола иа име 
Дуцка Софкоска, е. Сливово, Охрид,. (347) 

Работна книшка на име Душко Донев, ул. „Пи-
ринска Македонија" — 49, Куманово. (349) 

Уверение бр. 3313 за положен испит-столар на 
име Душко Донев, ул. „Пиринска Македонија" бр. 
49, Куманово. (350) 

Здравствена легитимација на име Селиме Иб-
раиму е. Слатино, Тетово. (351) 

Работна книшка на име Фарук Сулемани, с. 
Д. Палчиште, Тетово. (353) 

Работна книшка на име Докса Мишкоска, ул. 
„Бр- Миладинови" бр. 266, Тетово. (355) 

Работна книшка на име Идавер Нуредина с. 
Ларце, Тетово. (356) 

Свидетелство за Ш година економско училиш-
те на име Божана Наунеска, с. Дебреше, Гости-
вар. (357) 

Работна книшка бр. 622, издадена од Народ-
ниот одбор на општината Делчево на име Ибраим 
Ибраимов, ул. „Охридска" бр. 3, Делчево. (358) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исмет Адиловиќ, е. Десово, Прилеп. (359) 

Свидетелство за П клас на име Бајрам Мус-
лиу, е. Нераште, Тетово. (360) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Кирил П е ј ч и н о в и ћ — Тетово на име Осман 
Зибери, с. Порој, Тетово. (361) 

Свидетелство за П клас, издадено од Гимна-
зијата „Скендербеу" — Качаник на име Осман 
Зибери, с. Порој, Тетово . (361а) 

Работна книшка на име Драшко Ристоски, ул. 
„Цв. Димов" бр. 81, Тетово. (363) 

Работна книшка на име Кани Амитов Јаку-
пов, е. Звегор, Делчево. (364) 

Здравствена легитимација на име Менка Ср-
бакоска, ул. Стр. Пинџур" бр. 18, Прилеп. (365) 

Работна книшка на име Шани Јусуфи, ул. 
„Кафкаска" бр. 6, Тетово. (367) 

Свидетелство за УШ одделение, на име Дра-
гица Јанкулова, ул. „Ленинова" бр. 10, Виница. 

(368) 

Здравствена легитимација на име Власе Трај-
чевски, е. Кравари, Битола. (370) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Петар Матески, ул. „Црвенкоски" бр. 10, Прилеп. 

(371) 
Свидетелство на име Трајко Ивановски, ул. „М. 

Ацев" бр. 45, Т. Велес. (372) 
Свидетелства за УП и УШ одделение на име 

Бранко Малинов, ул. „Стеван Богоев" бр. 7, Т. 
Велес. (373) 

Свидетелство од УШ одделение на име Трај -
ко Кузмановски, с. Стари Град, Т. Велес. (374) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Индустриското училиште „Злате Малакоски" — 
Гостивар на име Абдулнејим Мехмед и, Гостивар. 

(375) 
Свидетелство од УШ одделение на им Убав-

ка Преш, ул. Б. Јованоски" бр. 41, Гостивар. (376) 
Уверение за стручно оспособување, издадено 

од Техничкото училиште ЕМУЦ — »Ѓуро Салај" 
- • Битола на име Зоран Иванов, ул. „Јорго Османо" 
бр. 14, Битола (377) 

Свидетелство од УШ одделение на име Благоја 
Маџароски, ул. „Марксова" бр. 146, Прилеп (378) 

Здравствена легитимација на име Јосиф Цо-
невски, ул. „М. Козар" бр. 13, Прилеп. (379) 

Уверение бр. 08-4910/264 за положен испит за 
утврдување и признавање стручна способност за 
ковач, издадено од Општината-Кавадарци на име 
Манчо Б. Манев, е. Возарци, Кавадарци. (380) 

Свидетелство за УШ одделение на име Јошка 
Илиеска, ул. „Бранко Станоевиќ" бр. 11, Гостивар. 

(381) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Исај ле Јончески, Скопје. (382) 
Воена книшка издадена од Алексинац на име 

ѓорѓија Ивановски, Скопје. (383) 
Свидетелство за завршен испит издадено од 

ГУЦ — „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Милорад Ивановски, Скопје. (384) 
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Службена легитимација издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Димитрија Андоновски, 
Скопје. (385) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Танаско Јанков, Скопје. (386) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Танаско, Стојан и Јаглика Јамкови, 
Скопје. (387) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Основното вечерно училиште Работнички дом 
— Скопје на име Светлана Пешевска, Скопје (388) 

'Свидетелство за завршена учителска школа, 
издадено од Учителската школа „Зеф Љуш Мар-
ку" — Скопје на име Екрем Сулејмани, Скопје. 

(389) 
Воена книшка издадена од Т. Велес на име 

Митре Самарџиев, Скопје. (390) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Димона Цветковска, Скопје. (391) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Саније и Исмет Касани, Скопје. 
(392) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фидан Илиевски, Скопје. (393) 

Службена легитимација издадена од Градски 
сообраќај Скопје на име Адем Ахметовић Скопје. 

(394) 
Диплома за положен матурски испит, издадена 

од Среднотехничкото училиште „Здравко Цвет-
ковски" — Скопје на име Илија Џонов, Скопје. 

(395) 
Свидетелство за Ш година, издадено од Еко-

номското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Јорданка Цветковска, Скопје. (396) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Беким Емини, Скопје. (397) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „29 ноември" — Скопје на 
име Мирјана Пејчиќ, Скопје. (399) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Гај-
ни Авдула Џика, Скопје. (400) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Жанина и Воислав Попчевски, 
Скопје. (401) 

Ученичка книшка за УП одделение, издадена 
од Осмолетката „Н. Н. Борче" — Маџари — Скоп-
је на име Снежана Стојановска, Скопје. (402) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното вечерно училиште за возрасни — Скоп-
је на име Љубиша Смилевски, Скопје. (403) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан Б. Петроски, Скопје. (404) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Боро Урдаревиќ, Скопје. (405) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Основното училиште „Е. Дураку" е. Букович 
— Скопје на име Авзи Зендели, Скопје. (406) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ратка Георгиевска, Скопје. (407) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Китановски, Скопје. (408) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Данило Пајковски, Скопје. (409) 

Ученичка книшка за 1-Ш клас, издадена од 
Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име 
Марјан Огненовски, Скопје. (410) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Штип на име Сретко Додевски, Скопје. (411) 

Индекс бр. 4819 издадена од Медицинскиот 
факултет — Скопје на име Никола Страхилов, 
Скопје. (412) 

Службена карта издадена од Градски авто-
буски сообраќај — Скопје на име Зоран Мана-
сиевски, Скопје. (413) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Јане Ристевски, Скопје. (414) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марјан Падиков ски, Скопје. (415) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фаим Арифи, Скопје. (416) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симеон Мирчевски, Скопје. (417) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Марија Ивчева, Скопје (418) 

Работна книшка на име Константин Г. Данов, 
Скопје. (419) 

Свидетелство за УП одделение, издадено од 
Основното училиште во село Буковиќ, на име Ве-
би Селими, Скопје. (420) 

Свидетелство за I година, издадено од Гра-
дежно техничкото училиште „Здравко Цветковски" 
-Скопје на име Слободан Трајковски, Скопје. (421) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Марија Малзаркова, Скопје. (422) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмолетката „Крсте Мисирков "-Скопје на име 
Весна Папазовска, Скопје. (423) 

Индекс бр. 4887, издаден од Медицинскиот ф а -
култет-Скопје на име Лилјана Варошлија, Скопје-

(424) 
Ученичка книшка за VI одделение, издадена 

од Осмолетката во е. Сарај на име Зендел Адеми, 
Скопје. (425) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Миломир Солдатовић Скопје. (426) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Основното училиште е. Долно Гу ганци, Св. Нико-
ле на име Ганчо Спасовски Скопје. (427) 

Работна книшка издадена од Битола на име 
Тодов Трајчевски, Скопје. (428) 

Индекс бр. 14091, издаден од Правниот факул-
тет-Скопје на име Томислав Јовановиќ, Скопје. 

(429) 
Воена книшка издадена од Јастребац на име 

Атанас Богданове™, Скопје. (431) 
Индекс бр. 14585, издаден од Економскиот ф а -

култет-Скопје на име Глигор Аврамовски, Скопје. 
(432) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Др. Трифун Пановски" — Битола на 
име Зоран Иванов, ул. „Јорго Османо" бр. 14, Б и -
тола. (433) 

Ученичка книшка од I клас на име Бранко 
Тошевски, е. Врбјани, Прилеп. (434) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на име Анас-
тас Атанас Мушаревски, е. Дрмени, Ресен. (435) 

Оружен лист бр. 86, издаден од ОВР — Кр. Па-
ланка, на име Стојмен Јакимовски, е. Г. Црцорија 
Кр. Паланка. (436) 

Ученичка книшка, издадена од Гимназијата 
„М. Пијаде" — Кр. Паланка на име Бранка Гор-
невска, Кр. Паланка. (437) 

Работна книшка на име Веџи Бајрами, е. Сини-
чане, Тетово. (439) 

Работна кнешка на име Садиќ Малиќи, ул. 
„Гостиварска" бр. 56, Тетово. (440) 

Работна книшка на име Даут Казими е. Оту-
шиште, Тетово. (441) 

Свидетелство на име Зулбехар Мустафи, ул. 
„Момир Андоновски", Гостивар. (442) 

Свидетелство за основно училиште на име Џа-
фер Б. Адеми ,с. Врапчиште, Гостивар. (443) 

Возачка дозвола бр. 1271, издадена од Гости-
вар на име Исјан Спировски, е. Селце, Гостивар. 

(444) 
Работна книшка издадена од Виница на име 

Мино М. Димитровски, е. Градец, Виница. (446) 
Здравствена легитимација на име Абдуљбари 

Аљими, е. Желино, Тетово. (447) 
Диплома на име Ферит Горомани, ул. „Н" Па-

рапунов" бб, Гостивар. (448) 
Возачка дозвола бр. 5189, издадена од ОВР — 

Тетово на име Умер Умери, ул. „Борче Кочоски" 
бр. 42, Тетово. (449) 

Возачка дозвола бр. 4027, издадена од ОВР — 
Тетово на име Стојко Совески, е. Теарце, Тетово. 

(450) 
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РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 14. IX. 1973 година, рег. број 25/71, книга I е 
запишано следното: Пертих Михајло, досегашен 
раководител на Продавницата во Битола, на Фаб-
риката за кекси, чоколада и бонбони „Соко-Нада-
Штарк" — Београд е разрешен од должност. За 
раководител на продавницата е поставен П е р к о в -
ски Трајан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 385/73. (1309) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IX. 1973 година, рег. број 35/67, книга I е за-
пишано следното. Му престанува овластувањето за 
потпишување на Стојановски Атанас, досегашен 
раководител на Техничкиот сервис — Битола, на 
Електронската индустрија — Ниш. 

Се овластува Петровски Горданчо, раководи-
тел, да го потпишува Сервисот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 325/73. (1310) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IX. 1973 година, рег. бр. 1/69, книга I е запишано 
следното: Му престанува правото за потпишување 
на Спиро Кавалиновски, досегашен раководител 
на Бифето во село Бистрица, на Месната органи-
зација на ССРН — Бистрица, Битолско. 

Се овластува Поповски Трајан, раководител, 
покрај досегашниот потписник Никола Геровски, 
да го потпишува бифето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 392/73. (1311) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. IX. 1973 година, рег. број 5/67, книга II е 
запишано следното: Се проширува дејноста на ра-
ботната единица — млекара Охрид на ЗИК „Скоп-
ско Поле" — погон Конзумна млекара, — Маџари, 
уште со: 

— производство и промет на печива; 
— трговија на големо со прехранбени, индус-

триски, колонијални и земјоделски стоки; 
— вршење транспортни услуги со товарни во-

зила.. 
Оваа промена е извршена врз основа на одлу-

ката на Советот на работната единица — млекара 
— Охрид број 494 од 6. IV. 1973 година и реше-
нието на Одделението за инспекциски служби на 
Собранието на општината Охрид, Уп. бр. 04-2272 
од 27. VIII. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 343/73. (1313) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IX. 1973 година, рег. бр. 14/60, книга II е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Шум-
ското производно претпријатие „Галичица" — Ох-
рид, уште со вршење на товарни транспортни ус-
луги и превоз на стоки со сопствени средства. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Шумското произ-
водно претпријатие „Галичица" — Охрид, број 
02-314/3 од 27. IV. 1973 година и решението на Од-
делението за инспекциски служби на Собранието 
на општината Охрид, Уп. бр. 04-6967 од 15. III. 1973 
год. 

Од Окружниот стопански суд на Битола, Фи. 
бр. 393/73. (1314) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на »организациите на здружен 
ТРУД, рег. бр. 218, страна 347, книга II е запишано 
следното: Дејноста на „Мермери" — индустрија и 
рудници за украсен камен — Гостивар, согласно 
со одлуката на работничкиот совет број 02-1595/4 
од 4. VIII. 1973 година во иднина се проширува и 
со производство на бетонски префабрикати. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 865 од 23. X. 1973 година. (1333) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. НО, страна 29, книга II е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Рударско-
то претпријатие за неметали „Опалска Бреча" — 
Куманово Костадиновски Дионез Владимир, фи-
нансиски директор, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност со 
одлуката на работничкиот совет број 02-1375/1 од 
29. VIII. 1973 година, од одржаната седница на 
24. VIII. 1973 година. 

За нов потписник на претпријатието со одлу-
ката на работничкиот совет број 02-1376/1 од 29. 
VIII. 1973 година е назначен Петковски Димитар, 
шеф на^ сметководството, кој претпријатието во 
иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со старите регис-
трирани потписници и тоа: Скаловски Борис, ди-
ректор и Петровски Благоја, сметано од 17. IX. 
1973 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 978 од 18. X. 1973 година. (1334) 

Окружниот [стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот На организациите на здружен 
труд, рег. бр. 98, страна 591, книга I е запишано 
следното: Колевски Зорко, досегашен раководител 
на Продавницата број 5 во село Романовце, на 
Земјоделската задруга „Слога" — село Умин Дол, 
Кумановско, е разрешен од должност со реше-
нието број 80/2 од 10. VI. 1973 година. За рако-
водител на продавницата е назначен Зафировски 
Савко со решението 0402 број 42 од 10. VI. 1973 
година, кој нема да биде потписник бидејќи про-
давницата ја потпишува, задолжува и раздолжува 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 660 од 16. X. 1973 г. (1335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 98, страна 591, книга I е запишано 
следното: Коле Јакимовски, досегашен раководи-
тел на Продавницата број 2 во Куманово, на ули-
ца „Зелен пазар", на Земјоделската задруга „Сло-
га" — село Умин Дол е разрешен од должност. За 
раководител на продавницата е назначен Или-
јевски Стојанче со решението број 5/675 од 18. VII. 
1973 година, кој нема да биде потписник, бидејќи 
продавницата ја потпишува, задолжува и раздол-
жува задругата во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 661 од 16. X. 1973 г. (1336) 

Окружниот (стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 326, страна 293, книга II е запишано 
следното: На Ташевски Николов ѓорѓи, досегашен 
раководител на Работничко-службеничката менза 
— Кратово, при Рударско-индустрискиот комби-
нат „Силекс" — Кратово, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност 
со одлуката на управниот одбор број 02-1595 од 
5. VI. 1972 година. 

За раководител на мензата со горенаведената 
одлука е назначен Смилевски Коле, кој истата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 8. VI. 1972 
година, 
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Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 620/72 од 25. X. 1973 година. (1338) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 117, страна 711, книга II е запишано 
следното: Дејноста на Трговското претпријатие на 
мало за промет со книжарски материјали и кожна 
галантерија „Култура" — Кавадарци, согласно со 
одлуката на работничкиот совет број 162 од 22. 
VI. 1973 година во иднина се проширува и со по-
гребални реквизити. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 697 од 15. X. 1973 г. (1341) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 212, страна 459, книга II е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Претпри-
јатието за производство на уметни брусеви и аб-
разивни материјали .,Иднина" — Кратово Стоја-
новски Душанов Владимир, генерален директор, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи 
е разрешен од должност со одлуката на работнич-
киот совет, број 0201-5807 од И. I. 1973 година, од 
одржаната седница на 1. IX. 1973 година. 

За генерален директор на Претпријатието за 
производство на уметни брусеви и абразивни ма-
теријали „Иднина" — Кратово со горенаведената 
одлука на работничкиот совет е назначен дипло-
мираниот инженер технолог Миљан Јанакиевски, 
кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува со стариот регистриран потписник 
Тренчевски Михајло, шеф, на сметководството, во 
границите на овластувањето, сметано од 20. IX. 
1973 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1000 од 25. X. 1973 година. (1339) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 426, страна 457, книга VII е запи-
шано следното: Покрај досегашните потписници 
на Столарско занаетчиско навабно продажната за-
друга „Македонија" — Скопје и тоа: в. д. директо-
рот Стојан ѓорѓиев и Петар Стојановски истата 
во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, и новоназ-
начениот потписник Благоја Костов, советник, со-
гласно со одлуката на задружниот совет од одр-
жаната седница на 1. VII. 1973 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 693 од 15. X. 1973 г. (1348) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1427, страна 609, книга VI е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата број 45 во Скопје, на Трговското претприја-
тие „Текстилпромет" — Лесковац, Чупаригов Рис-
то, е разрешен од должност. За раководител на 
продавницата е назначен Василев Тодор, кој ис-
тата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет, број 566 од 26. VI. 
1973 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 664 од 16. X. 1973 г. (1349) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД> рег. бр. 55, страна 140, книга VIII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новна организација на здружен труд „Македонија-
лек" — Скопје, улица „Ѓуро Ѓаковиќ" број 64, на 
„Фотоцентар" — претпријатие за фотооптички ус-

луги и трговија — Скопје под фирма: Основна 
организација на здружен труд „Македонијалек" 
— Скопје, улица „Ѓуро Ѓаковиќ" број 64. Предмет 
на работењето на ООЗТ е промет на големо и ма-
ло со готови лекови од домашно потекло, фарма-
цевтски хемикалии, лабораториски хемиски и реа-
генс™ дроги, биолошки производи, ветеринарски 
лекови, инструменти и апарати, завои, гумени и 
санитетски материјали, лабораториски апарати — 
микроскоп^ аптекарски и лабораториски прибор, 
медицински инструменти и апарати, рендген апа-
рати, електро-медицински апарати и прибор, за-
барски инструменти, прибор и материјали, цело-
купна болничка опрема, хигиено-козметички сред-
ства и средства за одржување на личната хигиена. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат Рафајловски Дамјан, 
директор и Казанџиски Митко. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1006 од 23. X. 1973 г. (1352) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1132, страна 50, книга VI е запиша-
но следното: Куваља Чедо, досегашен шеф на 
Претставништвото во Нови Сад, на улица „Теме-
ринска" број 121, на „Продуктпромет" — земјо-
делска производна организација, е разрешен од 
должност со решението број 256 од 2. VI. 1973 го-
дина на „Продуктпромет" — земјоделска произ-
водна организација — Скопје и на истиот му прес-
танува правото за потпишување. 

За шеф на споменатото претставништво со од-
луката на работната заедница „Продуктпромет" —• 
земјоделска производна организација — Скопје, 
е назначена Куваља Петкана, која во иднина истото 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, сметано од 18. VII. 
1973 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 770 од 25. X. 1973 г. (1355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 171, страна 216, книга VIII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд малопро-
дажба „Кале" — Скопје, ул. „Битпазарска" бр. СО, 
при „Интерцромет" — трговско претпријатие за 
промет со универзални стоки на големо и мало — 
Скопје, под фирма: Основна организација на здру-
жен труд малопродажба „Кале" — Скопје, ул. 
„Битпазарска" бр. 60. Предмет на работењето на 
ООЗТ е малопродажба на мало, преку продавни-
ците, на сите видови метражни текстилни стоки, 
разна конфекција, куси, плетени галантериски и 
базарски стоки, метална галантерија, електрони-
к а лациони и термички уреди и материјали, звуч-
ни. музички апарати, разни хемикалии, намештај, 
порцелан и други универзални стоки за широка 
потрошувачка. 

ООЗТ ќе ја потпишува Никодиаовски Зоран, 
директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 724 од 25. X. 1973 г. (1356) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1640, страна 246, книга VIII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд „Диазо и 
фотоматеријали" скратено „АМОКОП", во Ѓорче 
Петров на „Алкалоид" — хемиска фармацевтска 
и козметичка индустрија — Скопје, под фирма: 
Основна организација на здружен труд „Диазо и 
фотоматеријали", скратено „Амокоп" — Ѓорче Пет-
ров. Предмет на работењето на ООЗТ е производ-
ство и промет со фото-материјали врз база на сен-



Стр. 1062 — Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 ноември 1974 

зибилиа техника за техничко — копирни и други 
цели како на пример: дијазо-материјали за ко-
пирање врз база на хартиена, платнена, пластична 
и друга транспарентна основа; производство и про-
мет со техничко копирни материјали врз база на 
електростатика и терографска техника; производ-
ство и промет со материјали за фотографски це-
ли; производство и промет на диазокопирни про-
изводи врз база на хартиина основа, транспарен-
тни основи за техничко копирни цели од сопст-
вено производство; обработување, развивање, ко-
пирање и сечење во димензии на филмови, слики 
и сите видови амокоп. 

ООЗТ ќе ја потпишува Дечков Никола, ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 731 од 30. X. 1973 година. (13-39) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 1493, страна 44, книга VII е запи-
шано следното: Ефтимов Горѓи, досегашен шеф 
на Претставништвото во Скопје, ул. „Гуро Ѓако-
виќ" бр. 64 — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице, на „Галеника" — фарма-
цевтско-хемиска индустрија — Белград — Земун, 
е разрешен од должност со решението број 3664 
од 29. XII. 1971 година. 

За шеф на претставништвото е назначен со 
решението број 6651 од 3. V. 1973 година Звони-
мир Сурови, кој во иднина истото ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 616 од 29. X. 1973 г. (1353) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1640, страна 247, книга VIII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новна организација на здружен труд „Хемикалии" 
— Горче Петров, при работната организација „Ал-
калоид" — хемиско-фармацевтска и козметичка 
индустрија — Скопје под фирма: Основна органи-
зација на здружен труд „Хемикалии" — Горче 
Петров. Предмет на работењето на ООЗТ е про-
изводство на аналитички хемикалии, лаборатори-
ски хемикалии, волуметриски раствори, фармацев-
тски хемикалии, клиничко-биохемиски реагенси, 
препарати за микроскоп^ а и бактерологија, хе-
микали за школски лаборатории, препарати за 
галванизација од органско и неорганско потекло 
во различни ЧИСТОТИЈА од проаналиси до технички 
суровини, како што се: препарати на неметали, 
соли, бази, киселини, растворувачи и биоклини-
чки реагенси, како и соли за галванизација; про-
мет во земјата, на големо и мало, на своите произ-
води. 

ООЗТ ќе ја потпишува Чичаковски Славе Ки-
рил, директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 732 од 30. X. 1973 г. (1360) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 55, страна 140, книга VIII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација „Лабораторија" — Скопје 
при „Фотоцентар" — претпријатие за фотооптички 
услуги и трговија — Скопје под фирма: Основна 
организација на здружен труд „Лабораторија" — 
Скопје, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 64. Предмет на ра-
ботењето на ООЗТ е промет на големо и мало со 
лабораториски апарати, прибор и хемикалии, хе-
миско-технолошки апарати и прибор, технички 

материјал за снабдување на индустријата и за-
наетчиството и со репроматеријали. 

ООЗТ ќе ја потпишува Јанчевски Атанас, Ди-
ректор. { 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 976 од 29. X. 1973 година. (1361) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 47 точка 9 и член 80 од Ста-

тутот на Прифатилиштето за деца и младинци во 
Скопје, Конкурсната комисија на Прифатилиш-
тето, на својата седница од 15. XI. 1974 година 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на Прифатилиштето 
за деца и младинци во Скопје 

За директор на Прифатилиштето може да се 
именува лице кое покрај општите услови пред-
видени со законот ги исполнува и следните ус-
лови: 

1. да има завршено филозофски факултет — 
1рупа педагогија или висока дефектолошка школа 
— соодветна група или висока школа за социјални 
работници; 

2. да има најмалку 5 (пет) години работно ис-
куство во воспитно-социјална дејност; 

3. да поседува морално-политички квалитети. 
Кандидатите покрај молбите да ги приложат 

следните докази: диплома за завршен степен на 
образование, потврда за работно искуство, увере-
ние дека не е под истрага, уверение дека не е 
осудуван, работна карактеристика и лекарско уве-
рение. 

Некомплетираните молби нема да се разгле-
дуваат. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до конкурсната комисија на Прифатилиштето 
за деца и младинци — населба Бутел I — Скопје. 

Конкурсот е отворен 15 (петнаесет) дена од де-
нот на објавувањето. (374) 

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет 
на Хемиско-електрометалуршкиот комбинат „Југо-
хром" — Јегуновце, донесена на 10. IX. 1974 год. 
и во смисла на одредбите на Основниот закон за 
изградба на инвестициони објекти и Правилни-
кот за начинот и постапката за отстапување на ин-
вестициони објекти, Стручната комисија опреде-
лена од инвеститорот, објавува 

О Г Л А С 

за јавно наддавање за отстапување градба на ин-
вестиционен објект ИНСТИТУТ 

1. Ориентационата пресметковна вредност на 
објектот изнесува 5.032.548.— динари. 

2. Објектот ќе биде лоциран во населбата на 
инвеститорот во е. Јегуновце, Тетовско. 

3. Рок за изведување на работите е утврден 
на 10 месеци, сметано од денот на воведувањето 
на изведувачот во работа. 

4. Рокот за поднесување на понудите изнесу-
ва 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ". 

5. Со инвестиционо-техничката документација и 
останатите услови за градба на објектот, заинтере-
сираните можат да се запознаат заедно со пре-
сметката на работите во просториите на инвести-
торот, секој работен ден од 10—14 ч. 
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6. Отворањето на понудите ќе се изврши по 
истекот на рокот од точка 4 третиот ден во про-
сториите на инвеститорот. 

7. Заинтересираните понудувачи за јавното 
наддавање треба да го достават следното: 

а) Понуда со едизнични цени, а понудата треба 
да содржи: 

— назив и точна адреса на понудувачот, 
— назив на работите што се предмет на јав-

ното наддавање, 
— цена на работите што се предмет на јав-

ното наддавање, 
— фактор за непредвидените работи, 
— процентот на манипулативните трошоци, 
— рок за изведување на работите. 
б) Документација: 
— извод од регистарот на Окружниот стопан-

ски суд, 
— заверен препис од завршната сметка за 1973 

година, 
— и периодична пресметка за 9 месеци за 

себе и своите кооперанти, заверени од СОК, 
— список на своите кооперанти кои ќе учеству-

ваат во изградбата на објектот, 
— список на кадрите кои ќе учествуваат и ќе 

бидат одговорни за изградба на објектот, 
— список на механизацијата што ќе биде анга-

жирана за изведување на работите, 
— список на изведени — изградени поголеми 

објекти во последните две години, 
— полномошно за овластен претставник на 

јавното наддавање. 
Документацијата понудувачот ја доставува во 

посебен, затворен коверт, запечатен и подвосочен. 
8. ^благовремено поднесените понуди и не-

комплетирани понуди нема да се земаат предвид 
при одлучувањето. 

9. Одлука за отстапување градбата на објектот, 
инвеститорот ќе донесе во рок од 10 дена, сметано 
од денот на одржувањето на јавното наддавање. 

10. Инвеститорот и изведувачот ќе склучат 
договор за изведување на работите во рок од 10 
дена од денот на известувањето за најповолниот 
понудувач. 

11. За работите кои не се опфатени со огласот, 
важат одредбите од Правилникот за начинот и по-
стапката за отстапување изградба на инвестицио-
ни објекти („Службен' весник на СРЖ" бр. 24/74). 

( 3 7 3 ) 

Врз основа на член 19 и 20 од Законот за ос-
новите на изборниот систем во организациите на 
здружениот труд и член 58 и СЗО од Статутот па 
занаетчиската задруга „Илинден" — Охрид, работ-
ната заедница на задругата 

р а с п и т у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на задругата 
Услови: Покрај општите услови за стекнување 

својство на работник во здружениот труд предви-
дени во Законот за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд, кандидатот треба да ги 
исполнува и следните посебни услови: 

— да има завршено I степен на економски 
факултет, виша економско-комерцијална школа со 
пет години практика на раководни работни места во 
стопанството; 

— да е ВКВ чевларски работник со пад 10 го-
дини практика на раководни места во стопан-
ството ; 

— да не е осудуван за кривично дело соглас-
но законот; 

— да не му е со судска одлука забрането вр-
шење на должноста директор и да не е под ис-
трага. 

Жолбите со потребните документи се доставу-
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
до конкурсната комисија при Занаетчиската задру-
га „Илинден" — Охрид. 

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 
бидат известени во рок од 15 дена од денот на за-
вршувањето на конкурсот. (370) 

Согласно Правилникот за начинот и постапката 
за отстапување изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРЖ1' бр. 24/74), „Интерим-
пекс-Жакедонијатурист" — Хотелско-угостителска 
ООЗТ — Скопје, како инвеститор на реконструк-
цијата на помошните објекти на хотел „Бристол" 
во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за подобност на изведувачи за изведување на 
работите — реконструкција на дел од хотелот 

„Бристол" во Скопје 

Ориентационата вредност на работите изнесува 
450.000 динари. 

Рокот за изведување на работите е 60 дена. 
Рокот за поднесување потребна документација 

е 30 дена од денот на објавувањето. 
Конкурсот ќе се одржи на 23. ХИ. 1974 го-

дина во 10 часот во дирекцијата на „Жакедонија-
турист" ул. „Моша Пијаде" бр, 12 во салата за 
состаноци. 

Потребни појаснувања и запознавање со усло-
вите околу работите кои се предмет на конкурсот 
можат да се добијат во техничкото одделение на 
дирекцијата. (371) 

Врз основа на член 61 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник ма 
СРЖ" бр. 35/73) и член 4 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување изградба на ин-
вестиционите објекти, стручната комисија на ин-
веститорот Фабрика за цемент „Усје" — Скопје 

о б ј а в и 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување на изградба на објект и тоа: 

I. За рудник во е. Говрлево 
1. Дробилично построење, 
2. Бетонски мост за транспортер, 
3. Депонирање на варовник, 
4. Жагацин за експлозив, 
5. Работни простории, санитарен чвор и про-

стории за исхрана. 

II. Експлоатација на песок — е. Љубош 
1. Работни простории и простории за опште-

ствена исхрана, 
2. Пристапен пат за песоци. 

Ш. Во фабриката за цемент „Усје" 
1. Истоварна станица за варовник и песок, 
2. Хала за варовник и песок, 
3. Силоси-бункери за варовник и песок, 
4. Лабораторија. 
IV. Пресметковната вредност на целокупните 

работи за објектите под I изнесува 9.018.000,00 
динари. 

V. Пресметковната вредност на целокупните ра-
боти за објектите под И изнесува 4.406.000,00 ди-
нари. 

VI. Пресметковната вредност на целокупните 
работи за објектите под III изнесува 15.097.000,00 
динари. 
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VII. Почетокот на работите ќе биде по потпи-
шувањето на договорот, а рок за завршување на 
работите 8 месеци по потпишувањето на договорот. 

VIII. Техничката документација заинтересира-
ните организации ќе можат да ја добијат односно 
да извршат увид на истата во просториите на ф а -
бриката секој работен ден од 11 до 14 часот. 

IX. Понудата мора да содржи: 
1) назив и точна адреса на понудувачот, 
2) поединечна и вкупна цена за извршените 

работи, 
3) рок за извршување на работите. 
X. Документацијата кон понудата мора да со-

држи: 
1) доказ за регистрација, 
2) доказ од СДК за ликвидност на понудувачот, 
3) под кои услови ќе се пресметаат евентуал-

но дополнителните работи, 
4) гарантен рок за изведените работи, 
5) стручна работна рака која ќе учествува во 

изградбата, 
6) динамичен план на градба со технички ро-

кови, 
7) полномошно на застапникот при јавното над-

давање. 
XI. Понудата и документацијата се поднесуваат 

во оддвоени запечатени коверти, со назначување 
„Понуда за јавно наддавање за изградба на објект 
во е. Говрлево, е. Љубош и фабриката „Усје", а 
документацијата со ознака „Документација за јав-
но наддавање за изградба на објекти во е. Говрле-
во, е. Љубош и фабриката „Усје", на адреса: Фа-
брика за цемент „Усје" — Скопје. 

ХИ. Рок за поднесување на понудите е _ 30 
дена од денот на објавувањето на јавното наддава-
ње во „Службен весник на СРМ". 

XIII. Јавното наддавање ќе се одржи во про-
сториите на Фабриката за цемент „Усје" — Скопје, 
на третиот ден по истекот на рокот предвиден под 
ХИ, а со почеток во 9 часот. 

XIV. Учесниците на јавното наддавање ќе би-
дат известени за донесената одлука во рок од 8 
дена од денот на отворањето на понудите. (375) 

Врз основа на член 7 од Законот за стопан-
ските судови во Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 

С О О П Ш Т У В А 

дека ќе врши избор на ДВАЈЦА СУДИИ 
на Окружниот стопански суд во Скопје 

Заинтересираните што ги исполнуваат условите 
од член 40 од Законот за судовите од општа на-
длежност („Службен лист на СФРЈ" бр. 7/65), при-
јавите да ги достават до Собранието на С Р И — 
Комисија за прашања на изборите и именувањата 
во рок од 30 дена, сметано од денот на објаву-
вањето на ова соопштение. 

Од Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

СОДРЖИНА 
Страна 

508. Одлука за помилување на осудени лица 1033 
509. Одлука за начинот на формирање на 

цените во прометот на добиточна храна 
од индустриско потекло — — — — 1033 

510. Решение за именување претседател и 
членови на Републичката комисија за 
стручни звања во областа на културата 1034 

511. Правилник за посебната легитимација на 
работник на орган за внатрешни работи 1034 

512. Правилник за обучување на приправни-
ците за милиционери — — — — — 1035 

513. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 92/73 од 10 октомври 1974 година 1036 

514. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 31/74 од 26 септември 1974 година 1036 

515. Извештај за резултатите од повторниот 
избор на делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија од де-
легатската единица — Берово — — — 1037 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

280. Одлука за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Заедни-
цата на здравството и здравственото 
осигурување — Струга — — — — — 1038 

281. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за избор и имену-
вање на Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струга — — — — — 1040 

282. Одлука за избор на потпретседател на 
Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга — — — — — — — 1040 

283. Одлука за избор на претседател на Со-
бранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурува-
ње — Струга — — — — — — — 1040 

284. Одлука за привремено регулирање на 
одделни прашања во врска со финанси-
рањето на здравството и здравственото 
осигурување, финансиското работење на 
Заедницата и пресметување и плаќање на 
придонесите на здравственото осигуру-
вање — _ — 1040 

285. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за жалби на Собра-
нието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
— Струга — — — — — — — — 1042 

286. Одлука за привремено утврдување ^ на 
основиците за пресметување и плаќање 
на придонесите за здравствено осигуру-
вање на лица што вршат самостојни про-
фесионални дејности — — — — — 1042 

287. Одлука за привремено определување на 
правата и обврските на осигурените 
лица — — — — — — — — — 1043 

288. Одлука за обезбедување на организаци-
јата за вршење на стручни, финансиски 
и административни работи за спроведу-
вање на здравственото осигурување — 1043 

289. Одлука за регулирање работата на Оп-
штинската интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — 
Струга — — — — — — — — — 1043 

290. Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите за здравствено осигурување на 
работниците за 1974 година — — — — 1044 

291. Одлука за привремено определување пра-
вата и обврските на осигурениците и не-
осигурените лица на здравствено осигу-
рување и задолжителни видови на здрав-
ствената заштита — — — — — — 1045 

292. Одлука за привремено регулирање на 
одделни прашања во врска со финанси-
рањето на здравственото осигурување и 
финансиското работење на Заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравственото осигурување. — — — 1045 

Издавач: Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
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